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	الطبقة الأولى
	1 - إبراهيم بن خالد أبو ثور الكلبى البغدادى.
	2 - أحمد بن حنبل.
	3 - إسحاق بن إبراهيم المعروف بابن راهويه.
	4 - إسماعيل بن يحيى المزنى.
	5 - حرملة بن يحيى التجيبى.
	6 - الحسن بن محمد بن الصباح الزعفرانى.
	7 - الحسين بن على الكرابيسى البغدادى.
	8 - الربيع بن سليمان الجيزى.
	9 - الربيع بن سليمان بن عبد الجبار المرادى.
	10 - عبد الله بن الزبير الحميدى.
	11 - عبد الرحمن بن مهدى البصرى.
	12 - عبد العزيز بن عمران بن أيوب بن مقلاص.
	13 - عبد الملك بن قريب الأصمعي.
	14 - عصام بن يوسف.
	15 - على بن عبد الله بن المدينى.
	16 - القاسم بن سلام أبو عبيد البغدادى.
	17 - محمد بن عبد الله بن الحكم.
	18 - محمد بن الإمام الشافعى.
	19 - موسى بن أبي الجارود أبو الوليد المكى.
	20 - يوسف بن يحيى أبو يعقوب البويطى.
	21 - يونس بن عبد الأعلى.
	22 - أخت الإمام إسماعيل المزنى.

	الطبقة الثانية
	23 - إبراهيم بن إسحاق بن بشير أبو إسحاق العربى.
	24 - إبراهيم بن محمد البلدى أبو محمد.
	25 - أحمد بن سيار المروزى.
	26 - أحمد بن شعيب بن على النسائى.
	27 - أحمد بن عبد الله بن يوسف أبو بكر.
	28 - إسحاق بن أبى عمران الإسفرائينى.
	29 - داود بن على الظاهرى.
	30 - عبدان بن محمد المروزى.
	31 - عثمان بن سعيد بن بشار أبو القاسم الأنماطى.
	32 - عثمان بن سعيد بن خالد الدارمى.
	33 - محمد بن إبراهيم بن يوسف السلمى الترمذى البغدادى أبو إسماعيل.
	34 - محمد بن أحمد بن نصر أبو جعفر الترمذى.
	35 - محمد بن إدريس الحنظلى أبو حاتم الرازى أحد الأئمة الحفاظ الأثبات.
	36 - محمد بن عاصم بن يحيى أبو عبد الله الأصبهانى.
	37 - محمد بن نصر المروزى.

	الطبقة الثالثة
	38 - أحمد بن محمد الصابونى.
	39 - أحمد بن عمر بن سريج.
	40 - أحمد بن عمر بن يوسف أبو بكر الخفاف.
	41 - أحمد بن محمد بن الحسن أبو حامد بن الشرقى.
	42 - الحسن بن سفيان.
	43 - الحسين بن صالح بن خيران أبو على خيران.
	44 - أبو أحمد وربما قيل أحمد بن سليمان أبو عبد الله الزبيرى.
	45 - زكريا بن يحيى الساجى أبو يحيى.
	46 - سليمان بن الأشعث الإمام أبو داود السجستانى.
	47 - عبد الله بن محمد بن جعفر أبو القاسم القزوينى.
	48 - عبد الله بن محمد أبو بكر النيسابورى الإمام.
	49 - عبد الملك بن محمد بن عدى أبو نعيم الجرجانى الإستراباذى.
	50 - على بن إسماعيل الأشعرى أبو الحسن.
	51 - على بن الحسين بن حرب قاضى مصر أبو عبيد بن حربويه.
	52 - عمر بن عبد الله بن موسى أبو حفص بن الوكيل البابشامى.
	53 - محمد بن إبراهيم بن سعيد العبدى أبو عبد الله البوشنجى.
	54 - محمد بن إبراهيم بن المنذر أبو بكر النيسابورى.
	55 - محمد بن إسحاق بن إبراهيم أبو العباس السراج.
	56 - محمد بن إسحاق بن خزيمة الحافظ.
	57 - محمد بن جرير الطبرى البغدادى أبو جعفر الإمام.
	58 - محمد بن جعفر بن حازم الجرجانى.
	59 - محمد بن عبد الرحمن بن محمد أبو العباس الدغولى.
	60 - محمد بن عثمان بن إبراهيم أبو زرعة.
	61 - محمد بن المفضل أبو الطيب بن سلمة البغدادى.
	62 - محمد بن محمد بن الحسين الصفار.
	63 - منصور بن إسماعيل التميمى.
	64 - نصر بن حاتم بن بكر الفقيه أبو الليث الشاشى.
	65 - يعقوب بن إسحاق أبو عوانة الإسفرائينى.

	الطبقة الرابعة
	66 - إبراهيم بن أحمد أبو إسحاق المروزى.
	67 - أحمد بن أبى أحمد أبو العباس بن القاص.
	68 - أحمد بن إسحاق أبو بكر الصبغى.
	69 - أحمد بن الحسين أبو بكر الفارسى.
	70 - أحمد بن الحسين بن مهران أبو بكر.
	71 - أحمد بن محمد أبو الطيب الصعلوكى.
	72 - أحمد بن محمد بن العفريس أبو سهل.
	73 - أحمد بن مهران التبريزى أبو بكر.
	74 - حسان بن محمد أبو الوليد النيسابورى القرشى.
	75 - الحسين بن أحمد أبو سعيد الإصطخرى.
	76 - الحسن بن الحسين أبو على في أبى هريرة.
	77 - الحسين بن على أبو على.
	78 - الحسن بن محمد بن مزيد أبو سعيد الأصبهانى.
	79 - الحسن بن محمد الإمام أبو على الطبسى.
	80 - الحسين بن القاسم أبو على الطبرى.
	81 - الحسين بن القاضي أبى زرعة محمد بن عثمان المتقدم أبو عبد الله الدمشقى.
	82 - زاهر بن أحمد أبو على السرخسى.
	83 - زكريا بن أحمد بن يحيى أبو يحيى البلخى.
	84 - عبد الرحمن بن أبى حاتم محمد بن إدريس الحنظلى.
	85 - عتبة بن عبيد الله الهمداني القاضى أبو السائب.
	86 - عمر بن أحمد بن سريج.
	87 - عمر بن محمد بن مسعود أبو حفص الإسفرائينى.
	88 - محمد بن أحمد أبو بكر بن الحداد.
	89 - محمد بن عبد الله بن محمد بن الحسين أبو بكر الصبغى.
	90 - محمد بن عبد الله أبو بكر الصيرفى.
	91 - محمد بن عبد الوهاب أبو على الثقفى.
	92 - محمد بن على بن أحمد أبو العباس الكرجي الأديب.
	93 - محمد بن محمد الطوسى أبو النضر.
	94 - محمد بن أبى زكريا يحيى بن النعمان أبو بكر الهمدانى.
	95 - محمد بن يعقوب أبو العباس الأصم.
	96 - محمد بن يعقوب بن يوسف أبو عبد الله الأخرم الحافظ النيسابورى.
	97 - يوسف بن إسحاق الفقيه أبو الحسن الملقى.

	الطبقة الخامسة
	98 - إبراهيم بن جابر أبو إسحاق.
	99 - إبراهيم بن يوسف.
	100 - إبراهيم بن يوسف بن لقمان الفقيه البخارى.
	101 - الحسن بن محمد بن العباس أبو على الزجاجى.
	102 - أحمد بن بشير بن عامر.
	103 - أحمد بن بشرى المصري أبو بكر.
	104 - أحمد بن محمد بن القاضى.
	105 - أحمد بن محمد أبو سعيد الحيري النيسابورى.
	106 - عبد الله بن محمد بن عدى أبو حامد الجرجانى.
	107 - على بن أحمد أبو الحسن بن المرزبان.
	108 - محمد بن أحمد أبو منصور الأزهرى اللغوى.
	109 - محمد بن أحمد أبو حامد المقرئ النيسابورى.
	110 - محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخارى.
	111 - محمد بن حبان.
	112 - محمد بن الحسن أبو جعفر الزوزنى القاضى المعروف بالبحاث الحاكم.
	113 - محمد بن الحسن بن محمد بن القاضى بن أخي ابن شهاب الشطوبى.
	114 - محمد بن الحسن السمرقندى.
	115 - محمد بن الحسين بن مهدى الواسطى أبو بكر.
	116 - محمد بن سليمان بن محمد بن سليمان أبو سهل الصعلوكى.
	117 - محمد بن على بن إسماعيل أبو بكر الشاشى القفال الكبير.

	الطبقة السادسة
	118 - أحمد بن إبراهيم أبو بكر الإسماعيلى الجرجانى.
	119 - حمد بن محمد بن إبراهيم بن خطاب الخطابى.
	120 - أحمد بن على بن أحمد بن لال أبو بكر الهمدانى.
	121 - أحمد بن محمد بن سهل الفقهه أبو الحسين الطبسى.
	122 - إسماعيل بن الإمام أبى بكر أحمد الإسماعيلى الجرجانى أبو سعد.
	123 - الحسين بن صالح بن خيران
	124 - الحسين بن محمد بن الحسن أبو عبد الله الحناطى.
	125 - عبد الله بن محمد أبو محمد البافى.
	126 - عبد العزيز بن عبد الله.
	127 - على بن أحمد النسوى القاضى أبو الحسن.
	128 - على بن عبد العزيز الجرجانى أبو الحسن.
	129 - على بن عمر بن أحمد أبو الحسن الدارقطنى.
	130 - محمد بن أحمد بن مت أبو بكر الإستيخى.
	131 - محمد بن أحمد بن عبد الله الفاشانى.
	132 - محمد بن الحسن بن إبراهيم أبو عبد الله الختن الفارسى الجرجانى.
	133 - محمد بن عبد الله بن نصير بن ورقة الأودنى.
	134 - محمد بن عبد الله بن حمدون النيسابورى.
	135 - محمد بن عبد الله بن حمشاذ النيسابورى أبو منصور.
	136 - محمد بن عبد الله بن زكريا أبو بكر الجوزقى.
	137 - محمد بن على سهل أبو الحسن الماسرجسى.
	138 - محمد بن عمر بن محمد بن على الزيات البغدادى أبو بكر.
	139 - محمد بن محمد بن جعفر أبو بكر الدقاق الأصولى.
	140 - محمد بن محمد بن شاده أبو الحسين الكرابيسى.
	141 - محمد بن الحسن الكرابيسى.
	142 - محمد بن مجمد بن سهل الماسرجسى.
	143 - يعقوب بن موسى أبو الحسن الأرديبلى.

	الطبقة السابعة
	144 - أحمد بن إسحاق النهاوندى.
	145 - أحمد بن أبى طاهر بن محمد أبو حامد الإسفرائينى.
	146 - الحسن بن أحمد أبو محمد.
	147 - الحسن بن الحسين بن حمكان.
	148 - الحسين بن الحسن بن محمد بن حليم باللام أبو عبد الله الحليمى.
	149 - سهل بن محمد بن سليمان بن محمد الإمام أبو الطيب بن الإمام أبى سهل الصعلوكى.
	150 - عبد الواحد بن الحسين أبو القاسم الصيمرى.
	151 - محمد بن الإمام أبى بكر أحمد بن إبراهيم أبو نصر الإسماعيلى.
	152 - على بن الحسين بن أبى بكر أحمد الحافظ أبو الفضل الهمداني بن الفلكى.
	153 - على بن الحسين القاضى أبو الحسن الجوزى.
	154 - القاسم ابن الإمام أبى بكر محمد بن على الشاشى.
	155 - محمد ابن الإمام بن أبى بكر أحمد بن إبراهيم بن نصر الإسماعيلى.
	156 - محمد بن الحسين بن فورك الأستاذ أبو بكر الأصبهانى.
	157 - محمد بن الحسين بن محمد القاضى أبو عمر البسطامى.
	158 - محمد بن عبد الله بن الحسن العلامة أبو الحسين البصرى المعروف بابن اللبان الفرضى.
	159 - محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه بن نعيم بن الحكم الحافظ أبو عبد الله الحاكم النيسابورى.
	160 - محمد بن محمش أبو طاهر الزيادى.
	161 - محمد بن محمد بن عبد الله بن محمد الهروى أبو منصور الأزدى المهلى ابن ولد المهلب ابن أبى صفر.
	162 - محمد بن يحيى بن سراقة أبو الحسن العامرى الفرضى.
	163 - محمد بن يوسف بن المفضل الشالنجى أبو بكر الجرجاني.
	164 - محمد بن عبد الباقى الماخوانى.
	165 - يوسف بن أحمد بن كج القاضى أبو القاسم الدينورى.
	166 - ميمون بن سهل أبو الطاهر الواسطى.

	الطبقة الثامنة
	167 - إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران الأستاذ أبو إسحاق الإسفرائينى.
	168 - أحمد بن محمد بن القاسم أبو الحسن بن المحاملى.
	169 - أحمد بن محمد أبو الحسين الرازى المعروف بالفناكى.
	170 - أحمد بن محمد الغزالى القديم.
	171 - إسماعيل بن أبى إسحاق إبراهيم الهروى أبو محمد القراب.
	172 - الحسن بن الحسين بن رامين القاضى أبو محمد الإستراباذى.
	173 - الحسن بن على بن محمد الأستاذ أبو على الدقاق.
	174 - الحسن الشوبكى.
	175 - الحسين بن محمد أبو عبد الله القطان.
	176 - حسين بن الرارانى النسوي القاضى.
	177 - عبد الله بن أحمد بن عبد الله الإمام أبو بكر القفال المروزى.
	178 - عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار القاضى أبو الحسن الهمدانى.
	179 - عبد الرحمن بن على بن محمد أبو القاسم النيسابورى.
	180 - عبد الملك بن محمد بن إبراهيم أبو سعد الحركوشى النيسابورى.
	181 - على بن محمد بن خلف أبو الحسن البغدادى الفرائضى.
	182 - عمر بن أحمد بن إبراهيم بن عبد ربه أبو حازم العبدوى الأعرج.
	183 - عمر بن على بن أحمد أبو حفص الزنجانى.
	184 - القاسم بن محمد الأبريسمى أبو عبد الرحمن الفقيه.
	185 - محمد بن أحمد بن العباس القاضى أبو بكر البيضاوى الفارسى يعرف بالشافعى.
	186 - محمد بن بكر الطوسى أبو بكر النوقانى.
	187 - محمد عبد الله بن أحمد القاضى أبو عبد الله البيضاوى.
	188 - هبة الله بن الحسن بن منصور الحافظ أبو القاسم اللالكائى الطبرى.
	189 - هبه الله بن القاضى أبى محمد الحسين البسطامى.
	190 - يحيى بن ابراهيم بن محمد بن يحيى أبو زكريا بن المزكى أبى إسحاق.
	191 - يوسف بن على بن محمد بن الحسين الزنجانى الشيخ أبو القاسم.

	الطبقة التاسعة
	192 - إبراهيم بن محمد الفارسى أبو إسحاق.
	193 - أحمد بن الحسن بن أحمد القاضى أبو بكر الجرشى الحيرى النيسابورى.
	194 - أحمد بن عبد الله المزنى أبو محمد الهروى.
	195 - أحمد بن على أبو سهل الأبيوردى.
	196 - أحمد بن محمد بن أحمد بن غالب أبو بكر البرقانى الخوارزمى.
	197 - أحمد بن محمد بن الحسين أبو نصر البخارى.
	198 - أحمد بن محمد بن عبد الرحمن أبو العباس الأبيوردى.
	199 - إسحاق بن إبراهيم الحافظ أبو يعقوب.
	200 - الحسن بن عبيد الله الشيخ القاضى أبو على البنذنيجى.
	201 - الحسين بن شعيب أبو على السنجى.
	202 - حكم بن محمد بن على أبو محمد الذيمونى.
	203 - روح بن محمد الرازى القاضى أبو زرعة حفيد ابن السنى.
	204 - زهير بن الحسن أبى حامد بن على أبو منصور السرخسى.
	205 - السرى بن إسماعيل بن الإمام أبى بكر أحمد بن إبراهيم أبو العلاء الجرجانى الإسمعيلى.
	206 - عبد الله بن إبراهيم بن عبد الله أبو حكيم المخبرى.
	207 - عبد الله بن عبدان.
	208 - عبد الله بن يوسف بن عبد الله بن يوسف الشيخ أبو محمد الجوينى.
	209 - عبد الجليل بن عبد الجبار بن عبد الله بن طلحة المروزى القاضى أبو المظفر.
	210 - عبد الرحمن بن الحسن العندجانى.
	211 - عبد القاهر بن طاهر الأستاذ أبو منصور البغدادى.
	212 - عبد القاهر بن طاهر أبو المعالى البلخى.
	213 - على بن أحمد بن محمد بن محمد بن على الواحدى النيسابورى.
	214 - المفضل بن إسماعيل الجرجانى الإسماعيلى أبو معمر.
	215 - محمد بن عبد الملك.
	216 - محمود بن الحسن بن محمد أبو حاتم القزوينى.

	الطبقة العاشرة
	217 - أحمد بن عبد الله بن أحمد الإمام أبو نصر الثابتى.
	218 - أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق أبو نعيم الأصبهانى.
	219 - إسماعيل بن زاهر بن محمد أبو القاسم النوقانى.
	220 - إسماعيل بن عبد الرحمن أبو عثمان الصابونى.
	221 - الحسن بن عبد الرحمن بن الحسين بن عمر بن حفص بن يزيد النيهي.
	222 - رافع بن نصر أبو الحسن البغدادى الحمال.
	223 - رشيد بن على السيد أبو القاسم.
	224 - سليم بن أيوب بن سليم أبو الفتح الرازي.
	225 - طاهر بن عبد الله بن طاهر القاضى أبو الطيب الطبرى.
	226 - عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن أبو محمد الأصبهانى.
	227 - عبد الجبار بن على الأستاذ أبو القاسم الإسفرائينى الإسكاف.
	228 - عبد الملك بن إبراهيم بن أحمد أبو الفضل الهمدانى الفرضي.
	229 - على بن محمد بن حبيب القاضى أبو الحسن الماوردى.
	230 - محمد بن عبد الواحد بن الإمام أبو الفرح الدارمى.
	231 - محمد بن عبد الواحد بن محمد أبو طاهر البغدادى.
	232 - منصور بن عمر بن على الإمام أبو القاسم البغدادى الكرخى.
	233 - ناصر بن الحسين بن محمد أبو الفتح المروزى العمرى.

	الطبقة الحادية عشر
	234 - إبراهيم بن محمد بن موسى الإمام أبو إسحاق السروى الظهرى.
	235 - أحمد بن الحسين بن على بن موسى الحافظ أبو بكر البيهقى الخسروجردى.
	236 - محمد بن أحمد القاضى أبو عاصم العبادى.
	237 - محمد بن أحمد أبو عبيد المروزى المعروف بالخضرى.
	238 - محمد بن بيان محمد الكازرونى الآمدى الفقيه الشافعى.
	239 - محمد بن الحسن الصائغ الخلال.

	الطبقة الثانية عشرة
	240 - أحمد بن على ثابت أبو بكر الخطيب البغدادى.
	241 - حسين بن محمد بن أحمد أبو على المروزى.
	242 - طاهر بن عبد الله أبو الربيع الإيلاقى.
	243 - عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن فوران.
	244 - عبد الرحمن بن محمد المظفر الداودى البوشنجى.
	245 - عبد الكريم بن أحمد بن الحسن أبو بكر.
	246 - عبد الكريم بن هوزان بن عبد الملك الأستاذ أبو القاسم القشيرى النيسابورى.
	247 - على بن حسين بن على أبو الحسن الباخرزى.
	248 - على بن يوسف بن عبد الله بن يوسف أبو الحسن.
	249 - عمر بن عبد العزيز بن أحمد أبو طاهر الفاشانى.
	250 - محمد بن القاسم بن حبيب بن عبدوس أبو على النيسابورى الصفار.
	251 - محمد بن محمد بن عبد الله القاضى أبو الحسن البيضاوى.

	الطبقة الثالثة عشرة
	252 - إبراهيم بن يوسف بن عبد الله الشيخ أبو إسحاق الشيرازى.
	253 - أحمد بن محمد أبو محمد الراذكالى.
	254 - الحسين بن محمد بن الحسن الفورانى الإمام أبو على البيهقى.
	255 - عبد الرحمن بن مأمون أبو سعد المتولى.
	256 - عبد السيد بن محمد بن عبد الواحد أبو نصر بن الصباغ.
	257 - عبد الملك بن عبد الله بن يوسف العلامة إمام الحرمين ضياء الدين أبو المعالى بن الشيخ أبى محمد الجوينى.
	258 - محمد بن أحمد بن الحضر القزوينى أبو منصور.

	الطبقة الرابعة عشرة
	259 - أحمد بن محمد بن أحمد أبو العباس الجرجانى.
	260 - أحمد بن محمد بن محمد.
	261 - أحمد بن محمد أبو حامد الشجاعى.
	262 - إسماعيل بن الفضل أبو محمد الفضيلى.
	263 - الحسن بن محمد بن الحسن أبو على الساوى.
	264 - عبد الله بن طاهر بن محمد أبو القاسم الإسفرائينى.
	265 - على بن أبى يعلى المظفر أبو القاسم الشريف الحسينى الدبوسى.
	266 - محمد بن إبراهيم بن جابر.
	267 - محمد بن على بن حامد الإمام أبو بكر الشاشى.
	268 - محمد بن المظفر بن بكر قاضى القضاة، أبو بكر الشامى الجولى الزاهد.
	269 - محمد بن منصور الكرخى -بالخاء المعجمة- أبو بكر البغدادى.
	270 - محمود بن القاسم بن القاضى أبى منصور محمد القاضى أبو عامر.
	271 - منصور بن محمد بن عبد الجبار الإمام أبو المظفر السمعانى.
	272 - الموفق بن طاهر.
	273 - نصر بن إبراهيم بن نصر إبراهيم.
	274 - يعقوب بن سليمان الإسفرائينى.

	الطبقة الخامسة عشر
	275 - إبراهيم بن العباس أبو إسحاق الجيلى.
	276 - أحمد بن محمد بن محمد القاضى أبو منصور البغدادى.
	277 - أحمد بن محمد بن مظفر الإمام أبو المظفر الخوافى.
	278 - الحسين بن على بن الحسين أبو عبد الله الطبرى.
	279 - الحسين بن محمد الطبرى الشيخ أبو عبد الله الكشفلى.
	280 - سهل بن أحمد بن على الإرغيانى.
	281 - أبو العباس عمر بن عبد الله بن أحمد الإرغيانى الأحدب.
	282 - عبد الله بن يوسف الحافظ أبو محمد الجرجانى.
	283 - عبد الباقى بن يوسف أبو تراب المراغى.
	284 - عبد الرحمن بن أحمد السرخسى أبو الفرج الزاز.
	285 - عبد الرحمن بن أحمد بن محمد أبو الحسن.
	286 - عبد الوهاب بن محمد بن عبد الوهاب بن محمد بن عبد الواحد الفارسي ثم الشيرازى القاضى أبو محمد الفقيه المفتى.
	287 - عمر بن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز البخارى أبو حفص بن أبى المهاجر بن البرهان.

	الطبقة السادسة عشر
	288 - أحمد بن عامر بن بدران الحلوانى أبو بكر الفقيه.
	289 - إسماعيل بن أحمد الرويانى.
	290 - إسماعيل بن الحافظ أبى بكر البيهقى.
	291 - شريح بن القاضى أبى معمر عبد الكريم -بالشين المعجمة- ابن الشيخ أبى العباس أحمد الرويانى.
	292 - صاعد بن منصور أبو العلاء النيسابورى.
	293 - عبد العزيز بن على أبو الفضل الأشنهى.
	294 - عبد الواحد بن إسماعيل بن أحمد الرويانى أبو المحاسن.
	295 - على بن أحمد بن الحسين أبو الحسن المقرئ الفقيه.
	296 - على بن محمد بن على عماد الدين أبو الحسن الهراسى المعروف بالكيا.
	297 - محمد بن أحمد بن الحسين أبو بكر الشاشى.
	298 - محمد بن محمد بن أحمد أبو حامد الغزالي الطوسى زين الدين.
	299 - محمد بن منصور بن محمد الإمام أبو بكر بن العلامة أبى المظفر الميمنى المروزى.

	الطبقة السابعة عشرة
	300 - الحسين بن مسعود بن محمد بن العلامة محيى السنة أبو محمد البغوى.
	301 - زيد بن الحسين الفايشى.
	302 - زيد بن عبد الله بن جعفر بن إبراهيم اليفاعى.
	303 - سلامه بن إسماعيل بن جماعة المقدسى الضرير.
	304 - عبد الرحيم بن الأستاذ أبى القاسم القشيرى أبو نصر.
	305 - محمد بن إسحاق بن سعيد السعدى الفروى.
	306 - محمد بن عبد الله الأنصارى.
	307 - أحمد في محمد بن إبراهيم أبو إسحاق النيسابورى الثعلبى.
	308 - أسعد بن محمد بن أبى نصر بن المفضل أبو الفتح وأبو سعيد الميهنى.
	309 - إسماعل بن عبد الملك بن على أبو القاسم الطوسى الحاكمى.
	310 - الحسن بن على بن برهون أبو على الفارقى.
	311 - عثمان بن على العجلى.
	312 - محمد بن أحمد بن أبى الفضل أحمد بن حفص الماهيانى.
	313 - محمد بن أحمد بن محمد بن أبو المظفر الأبيوردى.
	314 - محمد بن عبد الله أبو نصر الإرغيانى.
	315 - محمد بن الفضل بن أحمد أبو عبد الله الصاعدى الفراوى النيسابورى.
	316 - محمد بن محمد بن إبراهيم أبو الفضل النسوى.
	317 - يحيى بن محمد بن محمد بن أحمد بن أحمد بن القاسم المحاملى البغدادى.
	318 - يوسف بن محمد بن مقلد التنوخى الجماهيرى أبو الحجاج.

	الطبقة التاسعة عشرة
	319 - إبراهيم بن أحمد بن محمد.
	320 - أحمد بن محمد بن ثابت أبو سعد الأصبهانى.
	321 - إسماعيل بن عبد الواحد البوشنجى أبو سعيد.
	322 - إسماعيل بن محمد بن الفضل.
	323 - الحسين بن أحمد بن محمد بن عمرويه.
	324 - الحسين بن مفرح بن حاتم الواعظ أبو على المقدسى.
	325 - سعد بن محمد بن عمر الإمام أبو منصور بن الرزاز.
	326 - سلطان بن إبراهيم أبو الفتح المقدسى.
	327 - عبد الرحمن بن الحسين بن محمد الإمام أبو محمد.
	328 - على بن المسلم بن محمد أبو الحسن السلمى الدمشقى الفرضى جمال الإسلام.
	329 - محمد بن ثابت بن الحسن أبو بكر الخجندى.
	330 - محمد بن عبد الملك بن محمد.

	الطبقة العشرون
	331 - أحمد بن بختيار بن على القاضى أبو العباس المنداى الواسطى.
	332 - أحمد بن عبد الرزاق بن حسان المنيعى.
	333 - أحمد بن عبد الله بن الحسين أبو حامد الهمدانى.
	334 - هبة الله بن سعد بن طاهر أبو الفوارس.
	335 - عبد الرحمن بن عبيد الله أبو محمد المروروذى.
	336 - مجلى بن جميع بن نجا أبو المعالى القرشى.
	337 - محمد بن يحيى بن منصور العلامة أبو سعيد النيسابورى.
	338 - ملكداد بن على بن أبى عمرو العمركى القزوينى أبو بكر.
	339 - نصر الله بن محمد أبو الفتح المصيصى.

	الطبقة الحادية والعشرين
	340 - عبد الجبار بن محمد بن ثابت أبو محمد الثابتي الخرقى.
	341 - عمر بن محمد أبو القاسم جمال الإسلام بن البرزى.
	342 - محمد بن الحسن الحافظ العلامة أبو عبد الله الزاغولى.
	343 - محمد بن المبارك بن الخل الإمام أبو الحسن.
	344 - محمد بن محمد بن على أبو الفتوح الطائى الهمدانى.
	345 - يحيى بن أبى الخير بن سالم بن أسعد اليمنى العمرانى.

	الطبقة الثانية والعشرون
	346 - الحسن بن العباس بن على بن رستم العلامة أبو عبد الله بن أبى الطيب الرستمى الأصبهانى.
	347 - عبد القاهر بن عبد الله بن محمد بن عمويه أبو النجيب السهروردى.
	348 - عبد الكريم بن محمد بن أبى المظفر الحافظ أبو سعد السمعانى.
	349 - محمود بن محمد بن العباس بن أرسلان أبو محمد الخوارزمى المعروف بالعباسى.
	350 - هبة الله بن الحسن بن هبة الله بن عساكر صائن الدين.
	351 - يوسف بن عبد الله وقيل رمضان بن بندار الإمام أبو المحاسن الدمشقى.

	الطبقة الثالثة والعشرون
	352 - أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم بن سلفه.
	353 - على بن الحسن بن هبة الله أبو القاسم بن عساكر.
	354 - على بن أبى المكارم بن فتيان.
	355 - محمد بن أحمد الصعلوكى كمال الدين أبو سهل.
	356 - محمد بن إسحاق أبو بكر القاسانى.
	357 - محمد بن عبد العزيز الفقيه أبو عبد الله الإردبيلى.
	358 - محمد بن عبد الكريم بن الفضل القزوينى الرافعى.
	359 - مسعود بن محمد بن مسعود قطب الدين النيسابورى أبو المعالى.
	360 - وأخوه محمود بن محمد النيسابورى.
	361 - يونس بن محمد الإمام رضى الدين أبو الفضل الموصلى.

	الطبقة الرابعة والعشرون
	362 - أحمد بن إسماعيل أبو الخير الطالقانى القزوينى.
	363 - أحمد بن ميمون الفارسى.
	364 - عبد الله بن أبى الفتوح بن عمران الإمام أبو حامد القزوينى.
	365 - عبد الله بن محمد بن هبة الله بن المظفر بن أبى عصرون.
	366 - على بن أحمد بن محمد أبو الحسن الزبيلى.
	367 - محمد بن الحسين أبو القاضى المعروف ببحر القضاه.
	368 - محمد بن أبى بكر عمر بن أبى عيسى الحافظ الكبير أبو موسى المدينى.
	369 - محمد بن محمد قاضى القضاه محيى الدين أبو حامد.
	370 - محمد بن الموفق سعيد نجم الدين أبو البركات الخبوشانى.

	الطبقة الخامسة والعشرون
	371 - أحمد بن المظفر السراجى أبو عبد الله.
	372 - عبد الملك بن يزيد بن ياسين الثعلبى.
	373 - محمد بن محمود أبو الفتح الطوسى شهاب الدين.
	374 - محمد بن محمود العلامة وحيد الدين المروروذى.
	375 - محمود بن المبارك بن على بن المبارك بن الحسن بن بقيرة أبو القاسم الواسطى.
	376 - يحيى بن على الفضل بن هبة الله جمال الدين أبو القاسم البغدادي

	الطبقة السادسة والعشرون
	377 - أحمد بن منصور بن محمد بن عبد الجبار بن السمعانى.
	378 - عثمان بن عيسى بن درباس ضياء الدين الهدباني المازانى أبو عمر الكردى الموصلى.
	379 - محمد بن عمر بن الحسن سلطان المتكلمين فخر الدين أبو عبد الله الرازى.
	380 - محمد بن يونس بن محمد بن منعة بن ملك عماد الدين أبو حامد الموصلى.
	381 - يحيى بن الربيع بن سليمان مجد الدين أبو على اليعمري الواسطى.

	الطبقة السابعة والعشرون
	382 - عبد الرحمن بن محمد بن الحسين بن هبة الله.
	383 - عبد الرحيم الحافظ أبى سعد عبد الكريم أبو المظفر بن السمعانى.
	384 - عبد الصمد بن محمد بن أبى الفضل.
	385 - عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم أبو القاسم.
	386 - محمد بن إبراهيم بن أبى الفضل الجاجرمى.
	387 - مظفر بن عبد الله المصرى المعروف بالمقترح.
	388 - يحيي بن القاسم بن مفرج أبو زكريا الثعلبى التكريتى.

	الطبقة الثامنة والعشرون
	389 - أحمد ابن الشيخ كمال الدين موسى بن يونس الإمام شرف الدين أبو الفضل الموصلى.
	390 - أسعد بن محمود بن خلف بن أحمد بن محمد أبو الفتوح العجلى.
	391 - سليمان بن مظفر الإمام رضى الدين أبو داود الجيلى.
	392 - محمد بن أبى الفضل بن زيد بن ياسين أبو عبد الله الثعلبى ثم الدمشقى.
	393 - محمد بن يحيى بن على بن الفضل.
	394 - المظفر بن أبى محمد.
	395 - موسى بن يونس بن محمد بن منعة كمال الدين أبو الفتح الموصلى.
	396 - يحيى بن هبة الله بن الحسن قاضى القضاة بدمشق شمس الدين أبو البركات ابن سنى الدولة.
	397 يوسف بن رافع -قاضى القضاة بحلب- بهاء الدين بن شداد الحلبى.

	الطبقة التاسعة والعشرون
	398 - إبراهيم بن عبد الله بن عبد المنعم بن على بن محمد بن مالك.
	399 - أحمد بن كشاسب بن على بن أحمد الإمام جمال الدين أبو العباس الدزمارى.
	400 - إسماعيل بن أبى البركات هبة الله بن سعد عماد الدين أبو المجد بن باطيش.
	401 - عبد العزيز بن عبد السلام بن أبى القاسم بن الحسن.
	402 - عبد العظيم بن عبد القوى بن عبد الله الحافظ زكى الدين أبو محمد.
	403 - عثمان بن عبد الرحمن الإمام العلامة تقى الدين أبو عمرو بن الصلاح.
	404 - على بن محمد بن عبد الصمد الشيخ علم الدين السخاوى أبو الحسن الهمدانى.
	405 - على بن هبة الله بن سلامة بن المسلم.
	406 - محمود بن أحمد بن محمود.

	(الطبقة الثلاثون)
	407 - إسماعيل بن محمد بن إسماعيل بن على الحضرمى.
	408 - خالد بن يوسف بن سعد الحافظ زين الدين أبو البقاء النابلسي ثم الدمشقى.
	409 - سيلار بن الحسن بن عمر العلامة.
	410 - عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم.
	411 - عبد الرحيم بن الإمام رضى الدين محمد بن العلامة عماد الدين محمد بن يونس تاج الدين أبو القاسم الموصلى.
	412 - عبد الغفار بن عبد الكريم بن عبد الغفار.
	413 - عبد الكريم بن عبد الصمد بن محمد الإمام عماد الدين أبو الفضائل الأنصاري بن الحرستانى.
	414 - عبد الوهاب بن خلف بن بدر العلامى.
	415 - عمر بن عبد الوهاب بن خلف قاضى القضاة.
	416 - محمد بن أحمد بن يحيى بن هبة الله بن الحسن.
	417 - محمد بن الحسين بن رزين.
	418 - يحيي بن شرف بن ميري بن حسن النووى.

	(الطبقة الحادية والثلاثون)
	419 - أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أبى بكر بن خلكان.
	420 - عبد الله بن عمر بن محمد بن على أبو الخير.
	421 - عبد الرحمن بن إبراهيم بن ضياء بن سباع الفزارى فقيه الشام.
	422 - عبد الرحيم بن إبراهيم بن هبة الله القاضى.

	الطبقة الثانية والثلاثون
	423 - أحمد بن عببد الله بن محمد أبو العباس محب الدين الطبرى.
	424 - أحمد بن عبد الوهاب بن خلف بن بدر قاضى القضاة.
	425 - عبد الرحمن بن عبد الوهاب بن خلف العلامي.

	الطبقة الثالثة والثلاثون
	426 - أحمد بن على بن مرتفع بن حازم بن إبراهيم بن العباس الأنصارى.
	427 - أحمد بن إبراهيم بن سباع العلامة شرف الدين الفزارى.
	428 - محمد بن على بن وهب أبى الطاعة القشيرى.

	الطبقة الرابعة والثلاثون
	(حرف الألف)
	429 - أبو أحمد الجرجانى.
	430 - أبو أحمد الحاكم محمد بن محمد بن أحمد النيسابوري الكرابيسى.
	431 - أبو أحمد الفارسى السمرقندى.
	432 - إبراهيم الفقيه.
	433 - أبو إسحاق الخراط.
	434 - أبو اسحاق الطوسى.
	435 - أبو إسحاق الفارسى إبراهيم بن محمد.
	436 - أبو إسماعيل الترمذى محمد بن إبراهيم

	(حرف الباء)
	437 - أبو بكر السالوشي عبد الكريم بن أحمد.
	438 - أبو بكر الصيلانى.
	439 - أبو بكر الطوسى محمد بن بكر.
	440 - أبو بكر الخلقانى أحمد بن عمر.
	441 - أبو بكر الصيرفى محمد بن عبد الله
	442 - أبو بكر بن بدران الحلوانى أحمد بن على.
	443 - أبو بكر المحمودي محمد بن محمود المروزى
	444 - أبو بكر الفارسى أحمد بن الحسن.
	445 - أبو بكر الفارسى البيضاوى محمد بن أحمد.
	446 - أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد الفارسى.
	447 - أبو بكر الفارسى.

	(حرف الثاء)
	448 - أبو ثور إبراهيم بن خالد.

	(حرف الجيم)
	449 - أبو جعفر الإستراباذى.
	450 - أبو جعفر الجرجانى محمد بن جعفر بن حازم الحازمى.
	451 - أبو جعفر الجرجاني أحمد بن محمد بن إبراهيم.
	452 - أبو جعفر الحناطى محمد.

	(حرف الحاء المهملة)
	453 - أبو حاتم القزوينى محمود بن الحسن.
	454 - أبو حامد الإسفرائيني أحمد بن أبى طاهر.
	455 - أبو حامد المروروذى أحمد بن بسر.
	456 - أبو الحسن البيهقى محمد بن شعيب.
	457 - أبو الحسن الجوزجانى
	458 - أبو الحسن العبادى.
	459 - أبو الحسن العبدرى.
	460 - أبو الحسن الشاشى.
	461 - أبو الحسن الطيبى.
	462 - أبو الحسن الطبسى.
	463 - أبو الحسن الطرطوسى.
	464 - أبو الحسن المحاملى الكبير.
	465 - أبو الحسن المنذرى.
	466 - أبو الحسن القزوينى.
	467 - أبو الحسين القزاز.
	468 - أبو الحسن النسوى.
	469 - أبو الحسين ابن القطان أحمد بن محمد.
	470 - أبو الحسين الجيلاني الحسن بن أحمد.
	471 - أبو حيان التوحيدى على بن محمد بن العباس الشيرازى.

	(حرف الخاء المعجمة)
	472 - أبو خلف الطبرى السلمى محمد بن عبد الملك.

	(حرف الراء)
	473 - أبو الربيع الإيلاقى ظاهر بن عبد الله.
	474 - أبو زكريا السكرى يحيى بن أبى طاهر أحمد السكرى.
	475 - أبو زيد المروزى محمد بن أحمد.

	(حرف السين)
	476 - أبو سعد بن أحمد.
	477 - أبو سعيد الكرابيسى.
	478 - أبو سليم الشاشى.
	479 - أبو سهل الصعلوكى محمد بن سليمان.
	480 - أبو شامة المقدسى عبد الرحمن بن إسماعيل.

	(حرف الطاء المهملة)
	481 - أبو طالب الزهرى المعروف بابن جماعة إبراهيم بن عمر بن سعد
	482 - أبو طاهر البندكانى
	483 - أبو طاهر الزياتى محمد بن طاهر بن محمش.
	484 - أبو طاهر الساوى عبد الرحمن بن أحمد بن علك.
	485 - أبو الطيب الطبرى طاهر بن عبد الله القاضى.
	486 - أبو الطيب سلمة بن محمد بن المفضل.
	487 - أبو الطيب نعيم بن مسافر بن جعفر الأرموى.
	488 - أبو الطيب الساوى.
	489 - أبو الطيب الملقى.

	(حرف العين المهملة)
	490 - أبو عاصم العبادى محمد بن أحمد.
	491 - أبو العباس الرويانى جد صاحب البحر.
	492 - أبو العباس بن صالح.
	493 - أبو عبد الله الحناطى الحسين بن محمد.
	494 - أبو عبد الله الختن محمد بن الحسن.
	495 - أبو عبد الله البوشنجى محمد بن إبراهيم.
	496 - أبو عبد الله الطبرى الحسين بن عبد الله.
	497 - أبو عبد الله القطان الحسين بن محمد.
	498 - أبو عبد الله الجلاب.
	499 - أبو عبد الله خطيب شيراز.
	500 - أبو عبد الله الحناط.
	501 - أبو عبد الله الرملى.
	502 - أبو عبد الله البويطي محمد بن عمر بن عبد الله بن الليث الشيرازى
	503 - أبو عبد الله العطفابري النسوى.
	504 - أبو عباس الله الجرجانى.
	505 - أبو عبد الرحمن القزار السمرقندى.
	506 - أبو عبيد ابن حربويه.
	507 - أبو على الطبرى.
	508 - أبو على الفارقى الحسن.
	509 - أبو على القطان الطبرى.
	510 - أبو على السنجانى.
	511 - أبو على الزحاجى.
	512 - أبو الخيبر القلانسى الواسطى.
	513 - أبو الغنائم البارقى محمد بن أبى الفتوح

	(حرف الفاء)
	514 - أبو الفتح الهروى.
	515 - أبو الفتوح بن فارس.
	516 - أبو الفتوح القاضى.
	517 - أبو الفضل اليمنى محمد بن أحمد.
	518 - أبو الفضل بن محمد بن العراقى.
	519 - أبو الفضل الفاشانى.
	520 - أبو الفضل السنجانى.
	521 - أبو الفياض البصرى محمد بن الحسن بن المنتصر.
	522 - أبو الفتوح الدارمى محمد بن عبد الواحد.

	(حرف القاف)
	523 - أبو القاسم الكرخى.
	524 - أبو القاسم الإسكاف عبد الجبار بن على.
	525 - أبو القاسم الأنصارى.
	526 - أبو القاسم الطبقى.
	527 - أبو القاسم الكعبى.
	528 - أبو القاسم ابن الإمام اسمه المظفر.

	(حرف اللام)
	529 - أبو الليث الشاشى.

	(حرف الميم)
	530 - أبو محمد بن القاضى أبى حامد المروزى.
	531 - أبو محمد الإستراباذى.
	532 - أبو محمد الإصطخرى.
	533 - أبو محمد الجوزجانى.
	534 - الشيخ أبو محمد الجوينى عبد الله بن يوسف.
	535 - أبو محمد الحداد.
	536 - أبو محمد الكرابيسى النيسابورى.
	537 - أبو مخلد البصرى.
	538 - الشيخ أبو المعالى.
	539 - أبو منصور الأبيوردى.
	540 - أبو منصور المزكى.
	541 - أبو منصور البغدادى.
	542 - أبو منصور الطوسى.
	543 - أبو منصور بن مهران.
	544 - أبو المكارم الرويانى الطبرى.

	(حرف النون)
	545 - أبو نصر القشيرى عبد الرحيم بن عبد الكريم.
	546 - أبو نصر البندنيجى محمد بن هبة الله بن ثابت.
	547 - أبو نصر الحديثى.
	548 - أبو نصر بن أبى عبد الله الحناط الشيرازى.
	549 - أبو نصر الشيرازى.
	550 - أبو نصر المؤدب.

	(حرف الواو)
	551 - أبو الوليد النيسابورى حسان بن محمد.

	(حرف الياء)
	552 - أبو يحيى البلخى زكريا بن أحمد.
	553 - أبو يعقوب الأبيوردى.
	554 - أبو يوسف الجرجانى.

	(فصل في الأبناء)
	555 - ابن الأشيب أبو عمران موسى.
	556 - ابن البزرى عمر بن محمد.
	557 - ابن بنت الشافعى هو أحمد بن أبى أحمد محمد بن عبد الله بن محمد بن العباس بن عثمان.
	558 - أبو بكر بن الإمام.
	559 - ابن جرير محمد.
	560 - ابن الحداد محمد بن أحمد.
	561 - ابن خالويه الحسين بن أحمد أبو عبد الله الهمدانى اللغوى.
	562 - ابن خزيمة محمد بن إسحاق.
	563 - ابن الخل محمد بن المبارك.
	564 - ابن خيران.
	565 - ابن داود شارح المختصر.
	566 - ابن السمعانى جماعة.
	567 - وابنه أبو بكر محمد تاج الإسلام.
	568 - وأخوه الحسن بن منصور.
	569 - وولده الحافظ الكبير أبو سعد عبد الكريم بن محمد
	570 - وولده أبو المظفر عبد الرحيم بن عبد الكريم.
	571 - محمد بن الحافظ أبى سعد
	572 - ابن الصباغ عبد السيد.
	573 - ابن الصلاح عثمان بن عبد الرحمن.
	574 - ابن عبدان عبد الله.
	575 - ابن عصرون عبد الله بن محمد
	576 - ابن العطار.
	577 - ابن عجيل أبو العباس أحمد بن موسى بن على بن عجيل اليمنى الذوالى.
	578 - ابن فورك محمد بن الحسن.
	579 - ابن فوران محمد بن عبد الله بن أبى الفتح الشيرازى.
	580 - ابن القاص أحمد بن أبى أحمد.
	581 - ابن كج يوسف بن أحمد.
	582 - ابن اللبان محمد بن عبد الله.
	583 - ابن المرزبان على.
	584 - ابن مقلاص.
	585 - ابن أبى هريرة الحسن بن الحسين.
	586 - ابن الوكيل.
	587 - ابن لال أحمد
	588 - ابن يونس القزوينى.
	589 - احدهم: ابو سهل احمد بن على.
	590 - ثانيهم: أبو منصور.
	591 - ثالثهم: أبو يعقوب.
	592 - رابعهم: أبو المظفر.
	593 - خامسهم: أبو العباس.
	594 - سادسهم: أبو القاسم هاشم بن على بن إسحاق.
	595 - الأزجاهى عبد الكريم بن يونس بن محمد أبو الفضل.
	596 - الأزهرى محمد بن أحمد.
	597 - الأشعرى على بن إسماعيل.
	598 - الأشنهى عبد العزيز بن على.
	599 - الأنماطى عثمان بن سعيد.
	600 - الإصطخرى الحسن بن أحمد.
	601 - وأبو محمد الإصطخرى.
	602 - الأودنى محمد بن عبد الله.
	603 - إمام الحرمين عبد الملك بن عبد الله.
	604 - صاحب الاستقصاء عثمان بن عيسى.
	605 - البافي عبد الله بن محمد.
	606 - بالبانى.
	607 - البعقوبى.
	608 - البندنيجى الحسين بن عبد الله.
	609 - أبو نصر.
	610 - البلدى إبراهيم بن محمد.
	611 - البويطى يوسف بن يحيى.
	612 - التربجى.
	613 - صاحب التقريب القاسم بن محمد.
	614 - صاحب التتمة عبد الرحمن بن المأمون.
	615 - الثقفى أبو على محمد بن عبد الوهاب.
	616 - الثعلبى أحمد بن محمد
	617 - الجوزى على بن الحسين.
	618 - الجرجانى صاحب الطبقات عبد الله بن يوسف.
	619 - الجرجانى مصنف الصحيح أحمد بن إبراهيم.
	620 - الجوزجانى.
	621 - الجيلى شارح التنصيه عبد العزيز بن عبد الكريم.
	622 - الجويرى.
	623 - الحداد الحسن بن أحمد.
	624 - الحليمى الحسين بن الحسن.
	625 - الحناطى الحسين بن محمد.
	626 - الخبرى.
	627 - الخطابى حمد بن أحمد.
	628 - الخضرى محمد بن أحمد أبو عبد الله.
	629 - الداركى عبد العزيز بن عبد الله.
	630 - الرويانى صاحب البحر عبد الواحد بن إسماعيل.
	631 - صاحب الرونق.
	632 - الدارانى أبو سعيد عبد الواحد بن أحمد بن عمر بن الوليد الأصبهانى.
	633 - الزاز عبد الرحمن بن أحمد.
	634 - الزعفرانى الحسن بن محمد.
	635 - الزبيرى الزبير بن أحمد.
	636 - السنجى الحسين بن شعيب.
	637 - السالوسى عبد الكريم.
	638 - الشامى محمد بن المظفر.
	639 - الشبوى.
	640 - الصيمرى عبد الواحد بن الحسين.
	641 - الإمام الجليل أبو بكر أحمد بن إسحاق.
	642 - ومحمد بن عبد الله.
	643 - الشريف عماد الدين العباسى.
	644 - العراقي محمد بن على بن عبد الله أبو عبد الله البغدادى.
	645 - العراقى الطاوسي صاحب التعاليق في الخلاف.
	646 - الغزالى القديم أحمد بن محمد.
	647 - الغزالى المشهور محمد بن محمد.
	648 - الغندجانى عبد الرحمن بن الحسين أبو أحمد.
	649 - الفاشانى.
	650 - الفورانى عبد الرحمن بن محمد
	651 - القفال الشاشى أبو بكر محمد بن على.
	652 - أبو الحسن على بن محمد بن أحمد الزاهد الجرجانى.
	653 - القفال المروزى عبد الله بن أحمد.
	654 - القيصرى.
	655 - القلعى.
	656 - الكشفلى الحسين بن محمد.
	657 - الكيا على بن محمد.
	658 - الماوردى على بن محمد.
	659 - الماسرجسى محمد بن على.
	660 - المسعودى محمد بن عبد الملك.
	661 - المزنى إسمعيل بن يحيى.
	662 - وأحمد بن عبد الله.
	663 - المالكى أبو المحاسن.
	664 - الملقى يوسف بن أحمد ملقى بن أبى هريرة.
	665 - وأبو الطيب ملقى بن سريج.
	666 - الميانجى القاضى أبو بكر محمد بن على بن الحسن بن على الهمدانى.
	667 - وأبوه على.
	668 - وابنه عين القضاة عبد الله
	669 - أبو المعالى عبد الله عين القضاة.
	670 - يوسف بن القاسم الميانجى.
	671 - الواحدى على بن أحمد.

	فصل


	الطبقة الثانية: جماعات دونهم
	الطبقة الأولى
	672 - إبراهيم بن محمد بن العباس بن عثمان بن شافع بن عم الشافعى.
	673 - إبراهيم بن محمد بن هرم.
	674 - أحمد بن خالد البغدادى.
	675 - أحمد بن الصباح النهشلى.
	676 - أحمد بن سنان القطان.
	677 - أحمد بن صالح المصرى.
	678 - أحمد بن عبد الرحمن وهب المصرى.
	679 - أحمد بن عمرو بن السرج.
	680 - أحمد بن محمد بن سعيد الصيرفى البغدادى.
	681 - أحمد بن محمد بن الوليد الأزرقى.
	682 - أحمد بن يحيى بن عبد العزيز البغدادى المتكلم أبو عبد الرحمن.
	683 - أحمد بن يحيى بن الوزير المصرى.
	684 - إسحاق بن بهلول الأنبارى الحافظ.
	685 - بحر بن نصر الخولانى.
	686 - الحارث بن أسد المحاسبى.
	687 - الحارث بن سريج النقال.
	688 - حامد بن يحيى البلخى.
	689 - الحسن بن عبد العزيز المصرى.
	690 - الحسن بن محمد بن يزيد الأصبهانى.
	691 - الحسين القلاس.
	692 - سعيد بن عيسى الرعينى.
	693 - سليمان بن داود المصرى.
	694 - سليمان بن داود البغدادى.
	695 - عبد الحميد بن الوليد المصرى.
	696 - عبد العزيز بن يحيى المكى.
	697 - عبد الغنى بن عبد العزيز العسال.
	698 - أخوه عبد القاهر.
	699 - على بن سلمة النيسابورى.
	700 - على بن معبد بن شداد المعبدى الرقى.
	701 - عمرو بن سواد المصرى.
	702 - عمرو بن على الفلاس.
	703 - مخرم بن عبد الله بن مخرم أبو حنيفة الأسوانى.
	704 - محمد بن سعيد بن غالب أبو يحيى العطار الضرير البغدادى.
	705 - محمد بن يحيى التنيسى.
	706 - محمد بن يحيى بن أبى عمر المعدى.
	707 - مسعود بن سهل المصرى.
	708 - هارون بن سعيد الأيلى.

	الطبقة الثانية
	709 - إسحاق بن موسى بن عبلى الرحمن بن عبيد أبو يعقوب الإستراباذى.
	710 - أحمد بن محمده الزنجانى.
	711 - جعفر بن أحمد أبو محمد السامانى.
	712 - الجنيد بن محمد بن الجنيد أبو القاسم النهاوندى.
	713 - والجنيد بن محمد بن على.
	714 - الحسن بن جبير بن عبد الملك أبو على الدمشقى الحطائرى.
	715 - الفضل بن هارون.
	716 - قاسم بن محمد القرطبى.
	717 - كنيز الخادم.
	718 - محمد بن أحمد بن على الخلال أبو بكر.
	719 - محمد بن بشر الزبيرى الككرى.
	720 - محمد بن عبد الله بن مخلد الأصبهانى.
	721 - محمد بن على بن علويه الجرجانى.
	722 - محمد بن عقيل الفريابي أبو سعيد.
	723 - محمد بن على البجلى القيروانى المغربى.
	724 - نوح بن منصور بن مرادس أبو مسلم السلمى.
	725 - يعقوب بن يوسف الأخرم.
	726 - يوسف بن عبد الأعلى.

	الطبقة الثالثة
	727 - إبراهيم بن هانئ الجرجانى.
	728 - أحمد بن محمد الروذبادى.
	729 - أحمد بن محمد بن الحسين أبو عبد الله.
	730 - إسمعيل بن عبد الواحد.
	731 - بشر بن نصر البغدادى.
	732 - عامر بن أحمد الشونيزى الشافعى.
	733 - محمد بن إدريس التجيبى.
	734 - محمد بن الحسن بن دريد بن عتاهية أبو بكر الأزدى.
	735 - محمد بن خفيف بن أسيد كشاذ الضبى الشيرازى.
	736 - محمد بن الربيع بن سليمان المصرى.
	737 - محمد بن سعيد العجلى.
	738 - محمد بن عبد الله بن إبراهيم أبو عبد الله الجرجانى.
	739 - محمد بن محمد بن يوسف أبو ذر البخارى.

	الطبقة الرابعة
	740 - أحمد بن الحسين بن أحمد أبو نصر الفقيه.
	741 - أحمد بن عبد الله بن محمد بن إسمعيل أبو الحسن الطرائفى.
	742 - أحمد بن على المتكلم المعتزلى.
	743 - أحمد بن محمد بن حاتم أبو حاتم الحاتمى المزكى.
	744 - أحمد بن محمد أبو الحسن المزكى.
	745 - أحمد بن محمد بن الحسن أبو النصر الطرائفى.
	746 - أحمد بن منصور بن عيسى أبو حامد بن الطوسى الحافظ.
	747 - الحسين بن الحسن أبو عبد الله الطوسى.
	748 - العباس بن عبد الله بن أحمد أبو الفضل البغدادى الشافعى.
	749 - عبد الله بن أحمد المعروف بأبى القاسم البرذعى.
	750 - عبد الله بن محمد بن الحسين الخطيب أبو بكر الأصبهانى.
	751 - على بن إبراهيم أبو الحسن المعدل النيسابورى.
	752 - على بن أحمد بن إبراهيم البوشنجى.
	753 - على بن أحمد بن الحسن الفقيه أبو الحسن النعيمى.
	754 - على بن الحسن بن محمد بن حمدويه السنجانى.
	755 - محمد بن أحمد بن الربيع أبو رجاء الأسوانى.
	756 - محمد بن إسماعيل بن إسحاق أبو عبد الله الفارسى البغدادى.
	757 - محمد بن سفيان الإسبانيكثى -من مدن استنجاب- أبو بكر.
	758 - محمد بن شعيب بن إبراهيم أبو الحسن البيهقى.
	759 - محمد بن صالح بن هانئ أبو جعفر الوراق النيسابورى.
	760 - محمد بن طالب النسفى.
	761 - محمد بن عبد الله بن إبراهيم أبو بكر البزار.
	762 - محمد بن عبد الله بن أحمد أبو عبد الله الصفار.
	763 - محمد بن عبد الله بن جعفر والد تمام بن محمد الرازى.
	764 - محمد بن عبد الواحد أبو عمر اللغوى المعروف بغلام ثعلب.
	765 - محمد بن عبيد الله أبو الفضل البلعمى.
	766 - محمد بن على أبو بكر العسكرى.
	767 - محمد بن محمد بن يحيى بن عامر النصار الإسفرائينى.
	768 - محمد بن يوسف الهروى الحافظ.
	769 - يحيى بن محمد بن عبد الله بن العنبر أبو زكريا العنبرى السلمى.

	الطبقة الخامسة
	770 - إبراهيم بن محمد بن يحيى أبو إسحق المزكى النيسابورى.
	771 - أحمد بن الخضر بن أحمد الأنماوى أبو الحسن.
	772 - أحمد بن عبد الوهاب أبو عمرو القرطبى.
	773 - أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد أبو جعفر القرشى الهروى.
	774 - أحمد بن محمد أبو الفضل السرمقانى.
	775 - أحمد بن محمد بن شارك أبو حامد الشاركى الهروى.
	776 - أحمد بن محمد بن عبد الله بن زياد أبو سهل القطان البغدادى.
	777 - أحمد بن موسى بن العباس بن مجاهد المقرئ أبو بكر البغدادى.
	778 - إسماعيل بن نجيد أبو عمرو السلمى.
	779 - الحسن بن على القاضى أبو عبد الله.
	780 - دعلج بن أحمد بن دعلج المعدل.
	781 - سعد بن محمد بن على أبو القاسم الزنجانى.
	782 - عبد الله بن سعيد القطان أبو محمد المعروف بابن كلاب.
	783 - عبد الله على أبو محمد الطبرى النجنيفى.
	784 - عبد الله بن على بن الحسين القومسى.
	785 - عبد الله بن محمد أبو أحمد.
	786 - عبيد الله بن عمر أبو القاسم البغدادى.
	787 - على بن مهدى وقيل ابن أحمد بن مهدى الطبرى أبو الحسن.
	788 - عمرو بن أحمد أبو أحمد الإستراباذى.
	789 - محمد بن أحمد بن على أبو عبد الله البغدادى.
	790 - محمد بن الحسن أبو بكر النقاش.
	791 - محمد بن الحسن المرعشى.
	792 - محمد بن الحسين أبو الحسين الآوبرى.
	793 - محمد بن الحسين بن عبد الله الآجرى.
	794 - محمد بن داود بن سليمان أبو بكر بن بيان.
	795 - محمد بن طاهر أبو نصر الوزيرى.
	796 - محمد بن عبد الله بن محمد أبو عبد الله المزنى الهروى.
	797 - محمد بن عبد الله بن زكريا أبو الحسن النيسابورى.
	798 - محمد بن عبد العزيز الإسكندرانى.
	799 - محمد بن محمد السمرقندى.
	800 - محمد بن محمد بن عبدان أبو سهل المسلى النيسابورى.

	الطبقة السادسة
	801 - إبراهيم بن محمد الجنزى.
	802 - إبراهيم بن موسى بن أحمد السهمى أبو إسحاق الجرجانى.
	803 - أحمد بن إبراهيم بن نومردا أبو بكر الجرجانى.
	804 - أحمد بن محمد الأصبهانى القصار.
	805 - أحمد بن على بن طاهر الجويقى.
	806 - أحمد بن محمد بن زكريا أبو العباس الصوفى.
	807 - أحمد بن محمد بن عبد الله أبو عمرو الأديب اللغوى الزردى.
	808 - أحمد بن محمد بن عبيد الله أبو بكر البستى.
	809 - أحمد بن محمد بن على أبو بكر بن السيبى.
	810 - أحمد بن محمد بن جعفر الهروى.
	811 - أحمد بن محمد الإمام أبو العباس الديبلى.
	812 - إسمعيل بن أحمد الإسماعيلى.
	813 - أمة الواحد ابنة القاضى أبى عبد الله الحسين بن إسمعيل المحاملى.
	814 - الحسين بن أحمد بن محمد الطبرى أبو الحسين الجلانى.
	815 - صغيرا بن على بن محمد أبو أحمد التميمى.
	816 - شعيب بن على أبو نصر الهمدانى.
	817 - شعيب بن محمد بن شعيب أبو صالح بن أبى الحسن البيهقى.
	818 - طاهر بن عبد الله.
	819 - عبد الله بن أحمد أبو القاسم النسائى.
	820 - عبد الله بن حاتم أبو محمد الماهانى الواعظ النيسابورى.
	821 - عبد الله ابن الإمام أبى داود سليمان بن الأشعث السجستانى.
	822 - عبد الله بن محمد أبو القاسم الرازى.
	823 - عبد الرحمن بن إبراهيم أبو الحسن المزكى.
	824 - عبد المنعم بن عبيد الله بن غلبون الحلبى المقرئ.
	825 - أبى الحسن طاهر المقرئ.
	826 - عبد الله بن محمد أبو أحمد الواعظ.
	827 - على بن محمد.
	828 - على بن محمد بن إسحاق القاضى أبو الحسن الحلبى.
	829 - على بن محمد بن إسمعيل الأنطاكى أبو الحسن.
	830 - على بن محمد بن عمر أبو الحسن الرازى القصار.
	831 - عسكر بن الحصين أبو تراب النخبى.
	832 - فارس بن زكريا أبو أحمد والد الإمام أبى الحسين أحمد.
	833 - محمد بن ابراهيم بن محمد النيسابورى المزكى.
	834 - محمد بن أحمد بن محمد بن حسنوية أبو سهل بن أبى بكر الحسنوى.
	835 - محمد بن أحمد بن يحيى أبو نصر السرخسى.
	836 - محمد بن الحسن الطبرى أبو جعفر.
	837 - محمد أبو الحسن ومحمد أبو على ابنا السيد الرئيس أبى عبد الله الحسين بن داود القرشى الهاشمى.
	838 - محمد بن العباس أبو عبد الله العصمى.
	839 - ومحمد بن عبد الله بن محمد أبو بكر الفارسى.
	840 - محمد بن على بن الحسين أبو على الإسفرائينى.
	841 - محمد بن على بن الطبرى أبو جعفر البلاذرى.
	842 - محمد بن القاسم بن أحمد بن فاشاه أبو عبد الله الأصبهانى.
	843 - محمد بن القاسم أبو بكر المصرى الشافعى
	844 - محمد بن موسى بن عبد العزيز أبو بكر بن أبى عمران الكندى الصيرفى المصرى.
	845 - المعافي بن زكريا أبو الفرج الجريرى.
	846 - محمد بن جرير الطبرى.
	847 - يحيى بن إبراهيم النيسابورى.
	848 - يحيى بن أحمد بن محمد المعدل جد يحيى بن منصور القاضى.
	849 - يوسف بن القاسم أبو بكر الميانجى.

	الطبقة السابعة
	850 - أحمد بن محمد أبو حامد النيسابورى.
	851 - أحمد بن محمد بن محمد أبو عبيد الهروى.
	852 - أحمد بن على السليمانى.
	853 - أحمد بن محمد بن إبراهيم بن عوانة القاضى أبو طالب.
	854 - أحمد بن محمد بن أحمد الهروى.
	855 - أحمد بن محمد بن إسمعيل بن نعيم أبو حامد الفقيه الطوسى الإسماعيلى.
	856 - وولده القاضى أبو محمد إسماعيل.
	857 - أحمد بن محمد بن عبدوس بن حاتم أبو الحسن الحاتمى.
	858 - أحمد بن محمد بن محمد بن عقيل بن إبراهيم بن عقيل أبو الحسن الفقيه الشافعى البلخى.
	859 - أحمد بن محمد بن محمد أبو عبد الرحمن الفسوى المعروف بالمحمدى.
	860 - أحمد بن محمد بن المهدب أبو عبد الله.
	861 - أحمد بن محمد المنصورى.
	862 - الحسن بن أحمد بن محمد الشيرازى أبو على الحافظ.
	863 - الحسن بن أشعث بن محمد أبو على القرشى الروطى.
	864 - سليم بن أحمد السارعى أبو داود.
	865 - عبد الرحمن بن محمد بن سورة أبو سعيد النيسابورى.
	866 - عبد الواحد بن محمد بن عثمان القاضى أبو القاسم البجلى.
	867 - محمد بن أحمد بن شادة أبو عبد الله الأصبهانى الرذدشتى.
	868 - محمد بن أحمد بن شاكر أبو عبد الله القطان.
	869 - محمد بن إسمعل بن إسحق بن بحر أبو عبد الله الفارسى.
	870 - محمد بن الحسن بن على أبو جعفر الطوسى.
	871 - محمد بن عبد الله بن إبراهيم الجرجانى.
	872 - محمد بن عبد الرحمن بن إبراهيم أبو الحسين.
	873 - محمد بن على بن الحسن الحسينى.
	874 - محمد بن يعقوب بن أحمد الإمام أبو الحسن الطوسى.

	(الطبقة الثامنة)
	875 - أحمد بن الفتح الموصلى بن فرغان.
	876 - أحمد بن محمد بن أحمد بن دلوية أبو حامد الإستوائى.
	877 - أحمد بن محمد أبو العباس النحوى.
	878 - جعفر بن ناتى بن مسلم الجيلى.
	879 - عبد الرحمن بن أحمد أبو أحمد الشيرتخشيرى.
	880 - عبد الرحمن بن محمد بن أحمد أبو سعيد بن أبى سورة النيسابورى.
	881 - عبيد الله بن عمر بن على القاسم المقرئ الفقيه البغدادى.
	882 - عمر بن أحمد بن محمد أبو سهل الصفار.
	883 - القاسم بن جعفر بن عبد الواحد أبو محمد الهاشمى البصرى.
	884 - محمد بن أحمد بن إبراهيم أبو إسحاق الطوسى.
	885 - محمد بن أحمد بن عيسى أبو الفضل السعدى القاضى البغدادى.
	886 - محمد بن أحمد بن محمد أبو الحسن بن رزقويه البزار.
	887 - محمد بن الحسين بن موسى أبو عبد الرحمن السلمى الأزدى.
	888 - محمد بن زهير بن أخطل أبو بكر النسائى.

	(الطبقة التاسعة)
	889 - إبراهيم بن المظفر الشهرستانى أبو إسحاق.
	890 - أحمد بن إبراهيم بن أحمد أبو الحسن النيسابورى
	891 - أحمد بن محمد بن على أبو عبد الله القصرى المعروف بالسنى الفرضى.
	892 - أحمد بن أحمد بن إسحاق بن جعفر المقتدر أبو العباس القادر بالله أمير المؤمنين.
	893 - أحمد بن الحسين بن أحمد النيسابورى.
	894 - أحمد بن محمد بن أحمد أبو سعد المالينى الأنصارى.
	895 - إسماعيل بن أحمد بن محمد بن الحسين أبو سريج.
	896 - إسماعيل بن أحمد بن عبد الله أبو عبد الرحمن الضرير الحيرى.
	897 - حسان بن سعيد بن حسان أبو على الحاجى المروروذى الرئيس.
	898 - ظفر بن مظفر أبو الحسين الناصرى.
	898 (مكرر) - عبد الغفار بن عبيد الله بن محمد بن زيرك غير معروف، أبو سعد التميمى
	899 - عبد الوهاب بن على.
	900 - عبد الله بن أبى الفتح أبو القاسم الأزهرى.
	901 - على بن أحمد بن الحسن أبو الحسن.
	902 - عمر بن إبراهيم بن سعيد أبو طالب الزهرى ويعرف بابن جماعة.
	903 - على بن أحمد بن محمد أبو الحسن الحاكم الإستراباذى.
	904 - العنبر بن الطيب أبو صالح النيسابورى.
	905 - محمد بن حسان بن الحسين بن مكى أبو المحاسن.
	906 - محمد بن الحسين بن محمد الروذراوردى الوزير إمام المقتدى أبو شجاع.
	907 - محمد بن عبد الله بن أحمد أبو عمرو الزرجاهى.
	908 - محمود بن سبكتكين السلطان.

	(الطبقة العاشرة)
	909 - أحمد بن عبد الله بن زكريا بن عبد الكريم بن عبد الله بن عبد الله بن شيبان بن فروخ الأيلى.
	910 - أحمد بن عبد الله بن على أبو بكر الطبرى المعروف بالزجاجى بضم الزاى.
	911 - أحمد بن محمد بن عبد الواحد أبو بكر المنكدرى. نسبة إلى جد من أجداده.
	912 - أحمد بن محمد بن على أبو سعيد الخوارزمى الضرير.
	913 - أحمد بن منصور أبى الفضل السرخسى الواعظ المعروف بالهودى.
	914 - جعفر بن محمد بن عثمان أبو الحسين المروزى.
	915 - الحسين بن الحسين أبو على الخلعى والد القاضى أبى الحسن.
	916 - الحسين بن على بن جعفر أبو عبد الله العجلي عم الأمير أبى نصر ابن ماكولا.
	917 - سالم بن عبد الله أبو معمر الهروى.
	918 - عبد الله بن محمد بن إبراهيم أبو القاسم البزار المعروف بالمنيرى.
	919 - عبد الملك بن عبد الله بن محمود أبو الحسن المصرى يعرف بالزجاج.
	920 - عبيد الله بن أحمد بن عبد الأعلى أبو القاسم الرقي.
	921 - على بن الحسن بن أحمد أبو القاسم المعروف بابن المسلمة الملقب برئيسى الرؤساء شرف الوزراء جمال الورى وزير القائم بأمر الله.
	922 - محمد بن أحمد بن شعيب الرويانى.
	923 - محمد بن أحمد بن على بن شاهويه أبو بكر القاضى الفارسى.
	924 - محمد بن أحمد بن عيسى القاضى أبو الفضل السعدى.
	925 - محمد بن فادان القاضى أبو المنصور الطوسى.

	(الطبقة الحادية عشر)
	926 - إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن يوسف أبو إسحاق الطوسى.
	927 - أحمد بن عبد الله بن على بن طاوس المقرئ أبو البركات البغدادى.
	928 - الحسن بن على بن مكى أبو على الحمادى النسفى.
	929 - باكى بن جعفر بن باكى أبو منصور الحنبلى.
	930 - على بن حميد أبو الحسن الذهلى إمام جامع همدان.
	931 - محمد بن أحمد بن القاسم.
	932 - محمد بن أحمد بن سعد النسوى.
	933 - محمد بن أحمد أبو القاسم الشعرى الطوسى.
	934 - محمد بن إسماعيل بن محمد الإستراباذى أبو الحاجب.
	935 - محمد بن إسماعيل القاضى أبو على الطوسى المعروف بالعراقى.
	936 - محمد بن سلامة بن جعفر القضاعى أبو عبد الله الحاكم بالديار المصرية.
	937 - محمد بن هبة الله بن محمد بن الحسين الإمام أبو سهل النيسابورى.

	(الطبقة الثانية عشر)
	938 - الحسين بن عبد الله بن الحسين بن الشويح أبو عبد الله الأرموى.
	939 - طاهر بن أحمد بن على أبو الحسين الحمودى.
	940 - عبد الله بن محمد بن إبراهيم الكرونى الأصبهانى.
	941 - عبد الله بن محمود أبو على البزرى.
	942 - عبد الرحمن بن الحسين أبو حنيفة الزورقى.
	943 - عبد العزيز بن أحمد بن محمد الكنانى.
	944 - عبد الكريم بن أحمد بن طاهر أبو سعد الطبرى التميمي المعروف بالوزان.
	945 - عقيل بن على أبو الفضل الفارسى.
	946 - محمد بن أحمد بن حمدان أبو عمرو
	947 - محمد بن أحمد بن منصور أبو جعفر البيع ويعرف بالعتيقى.
	948 - محمد بن أحمد الفقيه أبو المظفر التميمى المروروذى.
	949 - محمد بن الحسن بن على الجلفدى.
	950 - محمد بن الحسين أبو سعيد الهمدانى الصفار.
	951 - محمد بن على بن عمرو أبو بكر بن الراعى.

	(الطبقة الثالثة عشرة)
	952 - أحمد بن محمد بن الحسن أبو بكر الفوركى سبط الإمام أبى بكر بن فورك.
	953 - الحسن بن عبد الرحمن أبو على المكى الحناط.
	954 - عبد الله بن الأستاذ أبى القاسم عبد الكريم القشيرى أبو سعد النيسابورى الإمام.
	955 - عبد القاهر بن عبد الرحمن أبو بكر الجرجانى النحوى المتكلم الشافعى.
	956 - عبد الكريم بن عبد الصمد القطان أبو معسر الطبرى الإمام.
	957 - محمد بن أحمد بن محمد أبو القاسم بن العلامة أبى الحسن المحاملى.
	958 - محمد بن الحسن بن الحسين أبو عبد الله المروزى.
	959 - محمد بن هبة الله بن الحسن بن منصور بن بكر اللالكائى الحافظ بن الحافظ أبى القاسم الطبرى.
	960 - يوسف بن الحسن بن محمد أبو القاسم الزنجانى.

	(الطبقة الرابعة عشر)
	961 - أحمد بن على بن أحمد أبو حامد البيهقى الخروجردى.
	962 - أحمد بن محمد بن إبراهيم جعفر الجرجانى الفقيه.
	963 - أحمد بن محمد بن إسماعيل أبو الحسن الشجاعى النيسابورى.
	964 - الحسن بن على بن إسحاق الوزير أبو على نظام الملك.
	965 - عبد الرحمن بن نصر الإمام أبو طاهر الساوى.
	966 - على بن محمد بن على أبو القاسم المصيصى.
	967 - محمد بن إبراهيم بن على النسوى أبو عبد الله الدمشقى يعرف بالبويطى.
	968 - محمد بن أحمد بن على بن شكرويه القاضى أبو منصور الأصبهانى.
	969 - محمد بن إدريس أبو بكر الحافظ.
	970 - محمد بن حامد الفقيه أبو عبد الله المعروف بابن حبار.
	971 - محمد بن عبد الجبار العتبى أبو نصر.
	972 - منصور بن القاضى أبى منصور محمد بن محمد الأزدي الهروى أبو أحمد قاضى هراة.

	(الطبقة الخامسة عشرة)
	973 - إبراهيم بن الفقيه سليم بن أيوب الرازى أبو سعد.
	974 - إبراهيم بن محمد بن عقيل أبو إسحاق الشهرزورى الفرضى.
	975 - إبراهيم بن منصور بن مسلم أبو إسحاق المصرى ثم العراقى.
	976 - أحمد بن إبراهيم بن أحمد أبو العباس الرازى عرف بابن الخطاب.
	977 - أحمد بن الحسن بن أحمد الفقيه أبو سعد.
	978 - أحمد بن الحسين بن أحمد أبو حامد.
	979 - أحمد بن عبد الله بن على طاوس أبو البركات البغدادى
	980 - أحمد بن عبد الوهاب بن موسى الشيرازى الواعظ.
	981 - أحمد بن محمد بن أحمد بن زنجويه الزنجانى.
	982 - أحمد بن محمد بن الحسين أبو العباس الطائي المعروف بابن طلاى.
	983 - أحمد بن محمد بن عبد الرحمن أبو العباس الأنصارى الشارقى.
	984 - أحمد بن على بن الحسين بن زكريا الطربتيتى أبو بكر الصوفى.
	985 - إسماعيل بن أحمد بن يوسف أبو الغنايم الميانجي الخطيب.
	986 - إسماعيل بن مسعدة بن إسماعيل الإسماعيلى الشيخ أبو القاسم.
	987 - جعفر بن أحمد بن الحسين أبو محمد البغدادى.
	988 - الحسن بن محمد بن إبراهيم الكوارى بضم الكاف وراء في آخره.
	989 - الحسين بن الحسن أبو عبد الله الشهرستانى.
	990 - الحسين بن عبد العزيز بن محمد أبو عبد الله الجنادى البوجردى.
	991 - سعيد بن على بن الحسن أبو منصور العجلى الإستراباذى.
	992 - عبد الرزاق بن حسان المخزومى أبو الفتح المنيعي بن أبى على المروزى.
	993 - عبد الواحد بن عبد الرحمن أبو محمد الزبيرى الوركى.
	994 - عبد الواحد بن عبد الكريم بن الأستاذ أبى القاسم القشيرى الخطيب.
	995 - عزيزى بن عبد الملك أبو المعالى الجيلى.
	996 - على بن الحسن بن الحسين القاضى أبو الحسن الخلعى.
	997 - على بن عبد الرحمن أبو الخطاب المقرئ.
	998 - على بن محمد بن إسماعيل أبو الحسن العراقى.
	999 - فارس بن الحسين بن فارس بن الحسين أبو شجاع الذهلى.
	1000 - المبارك بن محمد أبو الحسين بن السوادى النيسابورى.
	1001 - محمد بن إبراهيم أبو الخطاب الضبعى الطبرى الإمام.
	1002 - محمد بن أحمد بن عبد الباقى بن طوق.
	1003 - محمد بن الحسين أبو عبد الله المروزى المهربند قشانى.
	1004 - محمد بن عبدويه بن الحسن أبو عبد الله اليمنى العدنى.
	1005 - محمد بن عبد العزيز بن عبد الله النيلى أبو عبد الرحمن.
	1006 - محمد بن عبيد الله بن الحسن أبو الفرج البصرى قاضى القضاة.
	1007 - محمد بن على بن الحسن أبو الحسن الواسطى المعروف بابن أبى الصقر.
	1008 - محمد بن هبة الله بن ثابت أبو نصر البندنيجى.
	1009 - المظفر بن الحسين أبو منصور الأرجانى.
	1010 - مكى بن عبد السلام أبو القاسم الأنصارى المقدسى.

	(الطبقة السادسة عشرة)
	1011 - الحسن بن الفتح بن حمزة الهمدانى الإمام.
	1012 - أحمد بن عبد الرحمن بن الأشرف البكرى المروزى.
	1013 - أحمد بن على بن أحمد أبو العباس الطيبى.
	1014 - أحمد بن محمد بن بشار الخرجردى البوشنجى الإمام أبو بكر ابن عم الإمام إسماعيل البوشنجى.
	1015 - إسماعيل بن أحمد بن عمر السمرقندى.
	1016 - إسماعيل بن عمرو بن محمد النيسابورى.
	1017 - شيرويه بن شهردار بن سيرويه بن فناخسروا أبو شجاع الديلمى الهمدانى.
	1018 - طاهر بن سعد بن فضل الله أبو الفتح بن أبى طاهر بن الشيخ أبى سعد الميهنى.
	1019 - عبد الواحد بن محمد بن عمر أبو عمرو الأشجردى.
	1020 - عبد الوهاب بن هبة الله أبو الفرج.
	1021 - عثمان بن المسدد الدربندى أبو عمرو بن أبى القاسم المعروف بفقيه بغداد.
	1022 - على بن الحسين بن عبد الله أبو القاسم الربعى يعرف بابن عربيه.
	1023 - عمر بن محمد بن عمرويه السهروردى أبو حفص.
	1024 - المبارك بن الحسين أبو الخير البغدادى.
	1025 - محمد بن أميركا أبو عبد الله الجيلى. وقيل محمد بن أحمد بن أميركا.
	1026 - محمد بن أحمد بن محمد الإمام أبو سعد الجليلى النوقانى.
	1027 - محمد بن الحسين بن عبد الرحيم.
	1028 - محمد بن الحسين أبو جعفر السنجانى.
	1029 - محمد بن قنان بن حامدى الطيب أبو الفضل الأنبارى.
	1030 - محمد بن كاد أبو سعيد الدينورى.
	1031 - محمد بن يوسف بن حسين أبو القاسم التفليسى.
	1032 - ناصر بن أحمد بن بكران أبو القاسم الخريبى.
	1033 - يحيى بن الفرج أبو الحسين المقدسى.

	(الطبقة السابعة عشرة)
	1034 - أحمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم بن على القاضى أبو الخطاب الطبرى البخارى.
	1035 - أحمد ابن أمير المؤمنين المستظهر بالله.
	1036 - أحمد بن على بن برهان.
	1037 - أحمد بن محمد الغزالى أخو حجة الإسلام أبى حامد.
	1038 - الحسن بن هبة الله والد الحافظ أبى القاسم بن عساكر.
	1039 - خالد بن عبد الله الخالدى أبو عبد الله الهروى.
	1040 - خلف بن أحمد.
	1041 - سليمان بن ناصر أبو القاسم الأنصارى.
	1042 - عبد الجليل بن أبى بكر أبو سعد الطبرى.
	1043 - عبد الرحمن بن أحمد أبو نصر بن أبى بكر السراج.
	1044 - عبد الرزاق بن عبد الله أبو المحاسن.
	1045 - على بن حسكويه أبو الحسن الأديب.
	1046 - عمر بن أحمد بن الحسين الشاشى أخو الإمام فخر الدين أبى بكر.
	1047 - القاسم بن على بن محمد الأديب أبو محمد البصري الحريرى.
	1048 - كتائب بن على أبو على الفارقى التاجر.
	1049 - محمد بن حاتم الطائى أبو الحسن الطوسى.
	1050 - محمد بن على بن الحسن.
	1051 - محمد بن على أبو جعفر الأزدى الطبرى.
	1052 - محمد بن جعفر الإمام أبو سعيد الناصحى النيسابورى.
	1053 - محمد بن محمد بن الحسن الفارسى أبو عبد الله بن أبى نصر.
	1054 - محمد بن محمد بن عبد القاهر أبو البركات ابن الطوسى.
	1055 - محمد بن محمد بن على الخزيمى أبو الفتح الواعظ.
	1056 - محمد بن مرزوق أبو الحسن الزعفرانى.
	1057 - محمد بن هبة الله أبو نصر الشيرازى.
	1058 - محمد بن أبى بكر الإسفرائينى.

	(الطبقة الثامنة عشرة)
	1059 - إبراهيم بن على الحسينى الإمام أبو إسحاق النسائى الطبرى المكى.
	1060 - أحمد بن سلامة أبو العباس بن الرطبى الكرخى.
	1061 - أحمد بن عبد الله بن عبد الرحمن الحمقرى القاضى أبو نصر البهوتى.
	1062 - أحمد بن عبد العزيز أبو الطيب المقدسى الواعظ.
	1063 - أحمد بن محمد بن عبد الظاهر أبو نصر الطوسى ثم الموصلى.
	1064 - الحسن بن سليمان بن عبد الله بن النهروانى أبو على الأصبهانى.
	1065 - الحسين بن عبد الرزاق أبو على الأبهرى قاضى همدان.
	1066 - الحسين بن محمد أبو عبد الله المقرئ.
	1067 - سلطان بن يحيى أبو المكارم الدمشقى.
	1068 - طاهر بن محمد أبو المظفر البروجردى.
	1069 - عبد الله بن أحمد العلاف الفرضى.
	1070 - عبد الرحمن بن أحمد أبو سعد البروجردى.
	1071 - عبد الغافر بن إسماعيل أبو الحسن الفارسى.
	1072 - عبد الكريم بن على أبو القاسم الرازى تلميد الغزالى.
	1073 - عبد الواحد بن محمد أبو القاسم القرميسينى.
	1074 - عبيد الله بن عبد الكريم أبو الفتح بن الأستاذ أبى القاسم القشيرى.
	1075 - على بن سعادة أبو الحسن السراج.
	1076 - عمر بن محمد بن على الإمام أبو حفص الشيرازى.
	1077 - الفضل بن أحمد الإمام أمير المؤمنين الحليفة المسترشد بالله.
	1078 - محمد بن أحمد بن يحيى أبو عبد الله الأموى الديباجى النابلسى.
	1079 - محمد بن الحسن بن محمد أبو تمام الواسطى.
	1080 - محمد بن عبد الكريم بن أحمد بن طاهر أبو عبد الله بن أبى سعد الرازى.
	1081 - محمد بن على بن عمر الخطيب البروجردى يعرف بالموفق.
	1082 - محمد بن على بن محمد أبو سعيد السمنانى.
	1083 - محمد بن على بن محمد بن الحسن أبو عبد الله الرجى المعروف بابن المنقبة.
	1084 - محمد بن على بن محمد بن شهفيروز بن ماهيادة اللارذى.
	1085 - محمد بن محمد بن يوسف أبو نمر الفاشابى.
	1086 - مروان بن على بن سلامة أبو عبد الله الطنزى.
	1087 - منصور بن محمد بن على أبو المظفر الطالقانى.
	1088 - منصور بن محمد أبو القاسم الهروى.
	1089 - هاشم بن على بن إسحاق أبو القاسم الأبنودى.
	1090 - هبة الله بن أحمد المعدل محدث دمشق.

	(الطبقة التاسعة عشرة)
	1091 - إبراهيم بن محمد بن منصور أبو البدر الكرخى.
	1092 - أحمد بن سعد بن على أبو على الإمام أبى منصور العجلى الهمدانى.
	1093 - إسماعيل بن الحافظ أبى صالح المؤذن بن أحمد بن عبده الملك النيسابورى أبو سعد.
	1094 - الحسين بن أحمد أبو على.
	1095 - الحسين بن أحمد بن على أبو عبد الله البيهقى.
	1096 - حكيم بن إبراهيم الدربندى تلميذ الغزالى.
	1097 - حيدر بن محمود أبو القاسم الشيرازى الخالدى.
	1098 - سليمان بن محمد أبو سعد البلدى الكرخى ويعرف بالكافى.
	1099 - سهل بن على أبو نصر النيسابورى.
	1100 - شبيب بن الحسين أبو المظفر القاضى البروجردى.
	1101 - عبد الله بن يحيى بن محمد بن بهلول الأندلسى أبو محمد السرفسطى.
	1102 - عبد الجبار بن أحمد أبو منصور الأسدى العكبرى.
	1103 - عبد الجبار بن محمد أبو محمد الخوارى.
	1104 - عبد الرحمن بن عبد الكريم بن هوازن القشيرى أبو منصور.
	1105 - عبد الرحمن بن هبة الرحمن بن عبد الواحد بن عبد الكريم القشيرى أبو خلف النيسابورى.
	1106 - عبد السلام بن الفضل أبو القاسم الجيلى.
	1107 - عبد الكريم بن أحمد بن محمد أبو معمر الرويانى.
	1108 - عبد المنعم بن عبد الكريم بن هوازن أبو المظفر القشيرى.
	1109 - على بن أحمد أبو الحسن المقدسى.
	1110 - على بن القاسم بن المظفر أبو الحسن الشهرزورى الموصلى.
	1111 - على بن محمد بن أبى المضاء أبو الحسن البعلبكى.
	1112 - على بن المطهر بن المظفر بن مكى بن مقلاص أبو الحسن الدينورى.
	1113 - عمر بن عبد الله بن أحمد أبو العباس الإرغيانى الأحدب.
	1114 - محمد بن أحمد بن الحسين أبو بكر المروزى الخرقى.
	1115 - محمد بن أحمد الكرجى أبو طاهر المعروف بشرف القضاة.
	1116 - محمد بن الحسين بن عمر أبو بكر الأرموى الأذربيجانى.
	1117 - محمد بن عبد الله بن يحيى بن الوكيل الشبرجى الدباس أبو البركات بن أبى الغنايم المقرئ.
	1118 - محمد بن عبد الرحمن بن محمد الخلوقى الهلالى المروزى.
	1119 - محمد بن على بن الحسن الشهرزورى أبو المظفر الفرضى.
	1120 - محمد بن على بن عبد الواحد أبو رشيد.
	1121 - محمد بن الفضل القاضى أبو الوفا بن جامه.
	1122 - محمد بن الفضل بن محمد بن المعتمد الإمام أبو الفتوح الإسفرائينى.
	1123 - محمد بن القاسم أبكر الشهرزورى تلميذ الشيخ أبى إسحاق.
	1124 - محمد بن محمود أبو نصر الشجاعى المعروف بالسرهرد.
	1125 - محمد بن المنتصر النوقانى.
	1126 - محمد بن يحيى بن على القرشى القاضى المننتخب يعرف بابن الصالع.
	1127 - محمود بن أحمد أبو منصور الأصبهانى الواعظ.
	1128 - معدان بن كثير أبو المجد البالسى.
	1129 - منصور أبو حفص الرشيد بالله أمير المؤمنين ابن المسترشد ابن المستظهر.
	1130 - المؤتمن بن أحمد بن على الساجى المقدسى أبو نصر.
	1131 - الموفق بن على أبو محمد الخرقى المروزى التابعى.
	1132 - هبة الله بن سهل بن عمر أبو عمر بن القاضى أبى عمر محمد بن الحسين أبو محمد البسطامى.
	1133 - يحيى بن على بن عند العزيز أبو الفضل الدمشقي

	(الطبقة العشرون)
	1134 - إبراهيم بن محمد بن نبهان أبو إسحاق الغنوى الرقى المتصوف.
	1135 - أحمد بن عبد الله بن الأبنوسى البغدادى.
	1136 - أحمد بن محمد بن إسماعيل الإمام أبو بكر البوشنجي
	1137 - أحمد بن محمد بن الحسين القاضى أبو بكر الأرجانى.
	1138 - أحمد بن محمد بن محمد أبو العباس الجويزى.
	1139 - أحمد بن محمد أبو نصر الجوينى.
	1140 - بدر بن أحمد أبو النجم الإستراباذي
	1141 - ثابت بن المفرج النخعى الشاعر.
	1142 - الحسن بن عند بن أبى جعفر القاضى أبو المعالى.
	1143 - سعيد الخير بن محمد بن سهل أبو الحسن الأنصارى الأندلسى.
	1144 - سهل بن عبد الرحمن أبو القاسم النيسابوري السراج.
	1145 - شافع بن عبد الرشيد بن القاسم أبو عبد الله الجيلى.
	1146 - عبد الله بن على بن سعيد أبو محمد القصرى.
	1147 - عبد الله بن نصر بن عبد العزيز أبو محمد المروزى.
	1148 - عبد الرحمن بن على بن الموفق أبو محمد النعيمى المروزى.
	1149 - عبد الواحد بن محمد أبو محمد التوثى.
	1150 - على بن السلار أبو الحسن الكردى.
	1151 - على بن محمد أبو الحسن المروزى الشاوانى.
	1152 - على بن ناصر أبو الحسن النوقانى.
	1153 - عمر بن على بن سهل أبو سعد الدامغانى المعروف بالسلطان.
	1154 - مثاور بن فزكوه عماد الدين أبو مقاتل الديلمى.
	1155 - محمد بن أحمد بن على أبو سعد الخسروشاهى المروزى.
	1156 - محمد بن أحمد بن محمد الطوسى.
	1157 - محمد بن أبى بكر بن عثمان أبو طاهر السنجى.
	1158 - محمد بن سعيد بن محمد أبو سعد بن الرزاز.
	1159 - محمد بن سليمان الفندينى.
	1160 - محمد بن عبد الله البسطامى أبو على.
	1161 - محمد بن عبد الله بن الحسن أبو جعفر الصنائعى المروزي المعروف بالشديد.
	1162 - محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله أبو الفتح المروزى.
	1163 - محمد بن عبد الرحمن بن محمد أبو الفتح الكشمهينى الخطيب المروزى الصوفى.
	1164 - محمد بن عبد الكريم أبو الفتح الشهرستانى.
	1165 - محمد بن عبد الملك بن محمد أبو حامد الجوسقانى.
	1166 - محمد بن عشير -بكسر السين المعجمة- أبو بكر الدربندى الشروانى.
	1167 - محمد بن عمر بن يوسف القاضى أبو الفضل الأرموى.
	1168 - محمد بن محمد بن عبد الله أبو عاصم المروزى الخطيب.
	1169 - منصور بن محمد أبو نصر الهلالى.
	1170 - نصر الله بن منصور بن سهل أبو الفتوح كمال الدين الدوينى.
	1171 - وهب بن سليمان أبو القاسم السلمى الدمشقى.

	(الطبقة الحادية والعيشرون)
	1172 - الحسين بن الحسن أبو القاسم بن البن الأسدى الدمشقى.
	1173 - إدريس بن حمزة بن على الشامى الرملى أبو الحسن.
	1174 - عمر بن أحمد بن الليث الطالقانى أبو حفص.
	1175 - عمر بن أحمد بن منصور أبو حفص النيسابورى.
	1176 - عمر بن محمد بن الحسن أبو حفص الهمدانى المعروف بالزاهد.
	1177 - محمد بن الحسين بن بندار الواسطى المقرئ المعروف بالقلانسى.
	1178 - محمد بن الحسين بن منصور أبو بكر.
	1179 - محمد بن خلف بن سعد أبو شاكر التكريتى.
	1180 - محمد بن سعيد بن محمد أبو المظفر الخوارى.
	1181 - محمد بن عبد الله بن محمد أبو حفص السهروردى.
	1182 - محمد بن على بن عبد الله الجاوانى.
	1183 - محمد بن عمر بن محمد أبو عبد الله الشاشى.
	1184 - نبأ بن محمد بن محفوظ القرشى الدمشقى الشيخ أبو البيان.
	1185 - نصر بن نصر بن على بن يونس أبو القاسم العكبرى الواعظ.

	(الطبقة الثانية والعشرون)
	1186 - إبراهيم بن الحسن بن أبو طاهر الحموى المعروف بابن الحصينى.
	1187 - أحمد بن يحيى بن عبد الباقى أبو الفضائل الزهرى.
	1188 - الحسن بن منصور بن محمد بن عبد الجبار السمعانى الإمام أبو محمد ابن الإمام أبى المظفر.
	1189 - الخضر بن رشيد بن عيد أبو البركات الدمشقى.
	1190 - عبد الله بن رفاعة السعدى.
	1191 - عبد الرحمن بن الحسن بن عبد الرحمن العجمى الحلبى أبو طالب.
	1192 - عبد الرحيم بن رستم أبو الفظائل الزنجانى.
	1193 - عبد الملك الطبرى.
	1194 - على بن الحسن أبو القاسم الكلاهى الدمشقى.
	1195 - على بن عبد الرحمن بن مبادر أبو الحسن.
	1196 - على بن محمد بن يحيى القاضى زكى الدين أبو الحسن ابن القاضى المنتخب أبى المعالى القرشى الدمشقى.
	1197 - على بن هبة الله أبو الحسن البغدادى والد قاضى القضاة أبى طالب.
	1198 - محمد بن عبد الملك بن إبراهيم بن أحمد الهمدانى أبو الحسن ابن الشيخ أبى الفضل.
	1199 - محمد بن على بن زيدان الفقيه نجم الدين أبو محمد المذحجى اليمنى الفرضى الشاعر.
	1200 - محمد بن على بن عبد الله الأنصارى أبو بكر الجيانى.
	1201 - محمد بن على بن الوزير أبى نصر أحمد بن الوزير نظام الملك أبى على الطوسى.
	1202 - محمد بن على بن المسلم أبو بكر بن جمال الإسلام السلمى الدمشقى.
	1203 - محمد بن عمر بن عبد الله أبو شجاع الإرغيانى الروانيرى.
	1204 - محمد بن عمر بن يوسف الأرموى أبو الفضل قاضى دير العاقور.
	1205 - محمد بن المبارك بن على أبو القاسم بن أبى الغنائم التمرتيشى.
	1206 - محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن أحمد أبو حامد أو أبو المظفر أو أبو منصور الطوسى البزوى.
	1207 - محمد بن محمود العلامة أبو الرضا الأسدى الطرازى.
	1208 - محمود بن إسماعيل بن الإدريسى أبو القاسم الطريثيثى النيسابورى.
	1209 - هبة الله بن محفوظ بن الحسن بن محمد بن صصرى أبو الغنايم الثعلبى الدمشقى.
	1210 - يوسف بن مكى بن على أبو الحجاج الحازمى الدمشقى.

	(الطبقة الثالثة والعشرون)
	1211 - إبراهيم بن على بن إبراهيم الآمدى بالمعروف بالظهير بن العز.
	1212 - إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران الإمام رضى الدين أبو إسحاق الجزرى.
	1213 - أحمد بن أبى الحسين على بن أحمد بن يحيى بن حازم بن على بن رفاعة أبو العباس الرافعى البطائحى المغربى أصلا.
	1214 - أحمد بن زيد أبو نصر الكمال السمنانى.
	1215 - أحمد بن محمد بن أبى القاسم أبو الرشيد الصوفى الزاهد.
	1216 - الحسن بن على بن الحسن أبو البركات الموصلى.
	1217 - الحسن بن بن القاسم الشهرزورى أبو على القاضى.
	1218 - داود بن محمد أبو سليمان الخالدى.
	1219 - زيد ويقال أحمد بن نصر بن تميم أبو القاسم الحموى.
	1220 - سعد بن محمد أبو الفوارس التميمى الشاعر الملقب الحيص بيص.
	1221 - عبد الله بن حمزة أبو الفرج الكرمانى خطيب دومه.
	1222 - عبد الله بن الخضر أبو البركات الموصلى المعروف بابن الشرجى.
	1223 - عبد الرحمن بن محمد كمال الدين أبو البركات الأنبارى النحوى.
	1224 - عبد الكريم بن محمد بن أبى الفضل ابن الحرستانى الفقيه أبو الفضائل.
	1225 - على بن أحمد بن الزيدى البغدادى.
	1226 - محمد بن أحمد الإمام الحافظ أبو الفضائل الجارودى الهروى.
	1227 - محمد بن عبد الرحمن بن محمد أبو طالب الكنجروذى النيسابورى.
	1228 - محمد بن عبد الرحمن بن يوسف الخلوقى أبو عبد الله الهلالى.
	1229 - محمد بن أسعد بن محمد النوقانى أبو سعد.
	1230 - محمد بن إسماعيل بن الحافظ أبى صالح المؤذن النيسابورى أبو عبد الله.
	1231 - محمد بن أحمد الإمام الحافظ أبو الفضل الجارودى الهروى.
	1232 - محمد بن عبد الله بن القاسم الشهرزورى القاضى كمال الدين.
	1233 - محمد بن أسعد بن محمد الإمام مجد الدين أبو منصور الطوسى الواعظ.
	1234 - محمد بن المحسن الخطيب شمس الدين البعلبكى.
	1235 - محمد بن هبة الله السلماسى.
	1236 - هبة الله بن أبى نصر محمد أبو المظفر.
	1237 - هبة الله بن محمد بن الشيرازى أبو محمد.
	1238 - هبة الله بن يحيى أبو جعفر ابن النوقى الواسطى.
	1239 - يوسف بن محمد بن على الموصلى.

	(الطبقة الرابعة والعشرون)
	1240 - إسماعيل بن على الدمشقى الشروطى الجنزوى.
	1241 - أحمد بن عبد الله فخر الدين أبو العباس ابن النويرة.
	1242 - أحمد بن عبد الله بن محمد بن أحمد الشاشى أبو نصر بن أبى محمد ابن الإمام أبى بكر.
	1243 - أحمد بن محمد بن إبراهيم بن عوانه القاضى أبو طالب.
	1244 - أحمد بن محمد بن أحمد أبو مطيع الهروى.
	1245 - أحمد بن محمد بن أحمد بن أبى ياسر الدورى أبو العباس.
	1246 - الحسن بن الإمام أبى جعفر هبة الله بن يحيى.
	1247 - الحسن بن حمزة القضاعى الحموى قاضيها أمين الدين أبو القاسم.
	1248 - الحسين بن عبد الله بن راحة الأنصارى الحموى ابن خطيبها.
	1249 - الحسين بن نصر بن محمد الجهنى الكعبى أبو عبد الله.
	1250 - عبد الله بن أسعد بن على مهذب الدين أبو الفرج بن الدهان الموصلى.
	1251 - عبد الله بن برى النحوى المقدسى.
	1252 - عبد الرحمن بن على بن المسلم بن الحسين أبو محمد اللخمى الدمشقى الخرقى.
	1253 - عبد المحمود بن أحمد أبو محمد الواسطى.
	1254 - عبد الواحد بن على بن القدوة أبى عبد الله محمد بن حمويه الجوينى.
	1255 - عيسى بن محمد الأمير العالم ضياء الدين المكارى.
	1256 - قاسم بن إبراهيم أبو إبراهيم المقدسى.
	1257 - قاسم بن فيرة أبو القاسم الشاطبى الأندلسى الرعينى الضرير.
	1258 - المبارك بن المبارك أبو طالب الكرخى الشافعى.
	1259 - محمد بن إبراهيم بن الحسن بن محمد داذا أبو جعفر.
	1260 - محمد بن إبراهيم بن الحسن الفرائضى الجرجانى.
	1261 - محمد بن إبراهيم بن الحسين أبو الفرج البغدادى.
	1262 - محمد بن إسماعيل بن عبيد الله البغدادى أبو عبد الله بن النقال.
	1263 - محمد بن ثعلب بن الحسين أبو الحسين البوشنجى.
	1264 - محمد بن الحسن بن زرقان أبو عبد الله.
	1265 - محمد بن عبد الله بن الفقيه مجلى الرملى.
	1266 - محمد بن عبد الله بن أبى صالح محمد البسطامى أبو على.
	1267 - محمد بن عبد الواحد أبو جعفر بن الصباغ البغدادى.
	1268 - محمد بن على بن أبى طالب أبو طالب القاضى.
	1269 - محمد بن الفضل بن على المارشكى.
	1270 - محمد بن أبى منصور المبارك بن محمد أبو المعالى.
	1271 - محمد بن منجح بن عبد الله أبو شجاع.
	1272 - محمد بن موسى بن عثمان بن حازم أبو حافظ أبو بكر الحازمى الهمدانى.
	1273 - مشرف بن المؤيد بن على أبو المحاسن الإبرقوهى.
	1274 - موسى بن عبد الله أبو عمران الحرامى المقرئ الضرير.
	1275 - يحيى بن حبش بن أمير الشهاب السهروردى الفيلسوف.

	(الطبقة الخامسة والعشرون)
	1276 - إبراهيم بن مزيبل بن نصر أبو إسحاق المخزومى الضرير.
	1277 - أحمد بن عبد الوهاب بن عبد الله.
	1278 - أحمد بن على الإمام أبو جعفر القرطبى.
	1279 - أحمد بن عمر أبو العباس الكردى.
	1280 - أحمد بن مدرك أبو الرضا الحموى.
	1281 - أحمد بن المظفر أبو العباس الدمشقى.
	1282 - طاهر بن نصر الله بن جهبل الحلبى.
	1283 - طرخان القاضى تقى الدين أبو عبد الله الساعودى الضرير.
	1284 - عبد الله بن على بن عثمان أبو محمد القرشى القاضى.
	1285 - عبد الله بن عمر أبو سعد بن الإمام أبى حفص الصفار النيسابورى.
	1286 - عبد الله بن محمد بن الحسن أبو المظفر بن عساكر.
	1287 - عبد الله بن أبى منصور بن محمد بن على أبو المعالى البغدادى.
	1288 - عبد الله بن محمد بن على بن الحسن الميانجى أبو المعالى بن أبى بكر الخراسانى.
	1289 - عبد الرحمن بن سلطان بن يحيى أبو بكر القرشى.
	1290 - عبد الرحيم بن على بن الحسن القاضى الفاضل.
	1291 - عثمان بن أبى بكر أبو عمرو القلانسى.
	1292 - على بن جابر أبو الحسن البطائحى.
	1293 - على بن أبى البركات هبة الله البغدادى.
	1294 - فضل الله بن الحافظ أبى سعيد محمد الإمام أبو المكارم النوقانى.
	1295 - القاسم بن الحافظ أبى القاسم بن عساكر بهاء الدين أبو محمد.
	1296 - القاسم بن يحيى بن عبد الله.
	1297 - محمد بن جعفر بن أحمد.
	1298 - محمد بن سعيد بن ندى أبو بكر.
	1299 - محمد بن عبد الله بن طاهر بن شهفور اليمنى.
	1300 - محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن بختيار الهمامى أبو عبد الله.
	1301 - محمد بن عبد الرحمن الحضرمى.
	1302 - محمد بن عبد اللطيف بن محمد بن ثابت أبو بكر الخجندى صدر الدين.
	1303 - محمد بن أبى طاهر عبد الوارث.
	1304 - محمد بن على أبو البركات الموصلى.
	1305 - محمد بن على بن محمد بن يحيى.
	1306 - محمد بن أبى على بن أبى نصر فخر الدين أبو عبد الله النوقانى.
	1307 - محمد بن الفضل بن محمد بن منصور وأبو طاهر العروضى البرجى.
	1308 - محمد بن محمد بن أحمد بن القاسم بن الرسوبي أبو السعادات.
	1309 - محمد بن محمد بن حامد عماد الدين أبو عبد الله.
	1310 - مكى بن على بن الحسن أبو الحرم العراقى الضرير.
	1311 - منصور بن الحسن بن منصور.
	1312 - منصور بن أبى الحسن على بن إسماعيل أبو الفضل الطبرى.
	1313 - نصر بن محمد بن مقلد أبو الفتح القضاعى الشيرازى.
	1314 - يعيش بن صدقه أبو القاسم الفرانى الضرير.
	1315 - يمان بن أحمد بن محمد بن خميس أبو الخير الرصافى الواسطى.

	(الطبقة السادسة والعشرون)
	1316 - السلطان أرسلان شاه بن السلطان مسعود الملك العادل نور الدين.
	1317 - أحمد بن منصور بن أحمد أبو العباس.
	1318 - أحمد بن موسى الأشنهى أبو العباس.
	1319 - إلياس بن جامع أبو الفضل الإربلى.
	1320 - الحسين بن الحسن بن على أبو المجد الأنصارى.
	1321 - ربيعة بن الحسن أبو نزار الحضرمى اليمنى الدزمارى.
	1322 - عبد الملك بن عيسى بن درباس.
	1323 - عبد الوهاب بن على أبو أحمد البغدادى.
	1324 - عثمان بن محمد بن أبى على عماد الدين أبو عمرو الكردى الحميدى.
	1325 - على بن على بن سعيد أبو الحسن الفارقى.
	1326 - على بن القاسم بن على بن الحسن بن هبة الله بن عساكر.
	1327 - على بن محمد بن جمال الإسلام أبى الحسن على بن المسلم شرف الدين أبو الحسن الدمشقى.
	1328 - عمر بن إبراهيم أبى بكر نجم الدين بن خلكان.
	1329 - عيسى التقى الأعمى العراقى.
	1330 - المبارك بن محمد بن محمد بن عبد الكريم الشيبانى مجد الدين أبو السعادات بن الأثير الجزرى.
	1331 - محمد بن إبراهيم بن أبى بكر خلكان.
	1332 - محمد بن عبد الله بن محمد بن أبى الفضل السلمى أبو عبد الله المرسى.
	1333 - محمد بن عبد الواحد بن أبى سعد المدينى أبو عبد الله.
	1334 - محمد بن على بن أبى داود أبو بكر الأيادى البصرى.
	1335 - محمد بن عيسى بن أحمد القرشى المروزى أبو عيسى المروروذى.
	1336 - نصر الله بن يوسف بن مكى أبو الفتح الدمشقى.
	1337 - الوليد بن يوسف بن مسافر أبو المعالى المرندى.

	(الطبقة السابعة والعشرون)
	1338 - أحمد بن عمر بن محمد الخيوقى.
	1339 - إسماعيل بن عبد الله بن عبد المحسن الحافظ أبو الطاهر بن الأنماطى.
	1340 - أبو بكر بن الأمير نجم الدين أيوب بن شادى الملك العادل.
	1341 - الطاهر زكي الدين أبو العباس قاضى دمشق.
	1342 - عبد الله بن عمر بن عبد الله جمال الدين.
	1343 - عبد اللطيف بن أحمد بن عبد الله القاسم الشهرزورى أبو الحسين الموصلي القاضى بها.
	1344 - عبد الواحد بن إسماعيل بن ظافر أبو محمد الدمياطى الإمام.
	1345 - عثمان بن سعيد بن كثير القاضى شمس الدين أبو عمرو الصنهاجي الفاسى.
	1346 - المبارك بن المبارك بن أبى الأزهر سعيد بن الدهان أبو بكر بن أبى طالب وجيه الدين الضرير الواسطي النحوى.
	1347 - محمد بن إبراهيم الحموى يعرف بابن الجاموس.
	1348 - محمد بن علوان بن مهاجر أبو المظفر الموصلى.
	1349 - مكى بن أبى محمد الدمشقى عرف بابن الرحاجية.
	1350 - يحيى بن إبراهيم بن محمد أبو تراب الكوفي اللوزي.

	(الطبقة الثامنة والعشرون)
	1351 - إبراهيم بن أبى اليسر شاكر بن عبد الله بهاء الدين أبو إسحاق التنوخى المغربي ثم الدمشقى الخطيب.
	1352 - إبراهيم بن عثمان بن عيسى بن درباس المارانى أبو إسحاق المصرى.
	1353 - إبراهيم بن على بن محمد السلمى المغربى الحكيم المعروف بالقطب المصرى.
	1354 - أحمد بن عبد المنعم بن محمد بن أبى طالب الشعيرى أبو سعيد.
	1355 - أحمد بن محمود بن أبى الهيجاء أبو العباس الواسطى.
	1356 - إسحاق بن محمد بن المؤيد رفيع الدين الهمدانى.
	1357 - أسعد بن يجيى موسى بهاء الدين أبو السعادات السنجارى.
	1358 - إسفنديار بن الموفق بن محمد بن يحيى الأستاذ أبو الفضل البوشنجى.
	1359 - الحسن بن محمد بن الحسن بن هبة الله بن عساكر.
	1360 - الحسين بن إبراهيم بن أبى بكر بن خلكان زكي الدين.
	1361 - زكي بن الحسن بن عمر أبو أحمد بن البيلغانى.
	1362 - عبد الله بن إبراهيم بن محمد أبو محمد الهمداني الخطيب.
	1363 - عبد الرحمن بن عبد الله بن علوان أبو محمد الأسدى الحلبى.
	1364 - عبد الرحمن بن عثمان بن موسى صلاح الدين أبو القاسم.
	1365 - عبد الرحمن بن محمد بن أحمد أبو القاسم الطيبى.
	1366 - عبد الرحمن بن يحيى بن الربيع بن سليمان أو القاسم بن الشيخ أبى على بن الربيع.
	1367 - عبد اللطيف بن الفقيه أبى العز يوسف بن محمد العلامة موفق الدين أبو محمد البغدادي النحوي اللغوي.
	1368 - على بن الخطاب بن مقلد المقرئ أبو الحسن الواسطى المجدبى.
	1369 - على بن منصور بن عبد الله أبو الحسن اللغوى.
	1370 - على بن يوسف بن عبد الله بن بندار أبو الحسن المصرى.
	1371 - محمد بن إبراهيم بن أحمد فخر الدين أبو عبد الله الفارسى.
	1372 - محمد بن إسماعيل اليمني المعروف بابن أبي الصيف.
	1373 - محمد بن الحافظ أبى سعد عبد الكريم أبو زيد.
	1374 - محمد بن عمر بن على بن محمد بن حمويه.
	1375 - محمد بن عمر بن يوسف أبو بكر البغدادي المقرئ.
	1376 - محمد بن الفقيه أبى المنصور فتح بن محمد بن خلف السعدي أبو عبد الله الدمياطى.
	1377 - محمد بن القاسم بن هبة الله التكريتى أبو عبد الله.
	1378 - محمد بن محمد بن عبد الكريم أبو الفضائل الرافعى القزوينى.
	1379 - محمد بن معمر بن عبد الواحد بن المفاخر أبو عبد الله القرشى الأصبهانى.
	1380 - مظفر بن عبد القاهر الموصلى.
	1381 - المعافا بن إسماعيل أبو محمد الموصلى.
	1382 - همام بن نصر الهائن راجى الله بن سرايا بن ناصر بن داود جلال الدين أبو العزائم المصرى.
	1383 - يحيى بن عبد الله بن يحيى الإمام أبو الحسين الأنصارى النحوي.
	1384 - يحيى بن منصور بن يحيى أبو الحسين السليمانى اليمنى المقرئ.
	1385 - يونس بن بدران.

	(الطبقة التاسعة والعشرون)
	1386 - إبراهيم بن عبد الوهاب بن أبى المعالى الزنجانى.
	1387 - إبراهيم بن عمر بن سماقا.
	1388 - أحمد بن الخليل بن سعادة.
	1389 - أحمد بن على بن ثبات الإمام أبو العباس الواسطى الفرضى.
	1390 - أحمد بن الشهاب محمد بن خلف بن راجح القاضى نجم الدين أبو العباس المقدسى الحنبلى ثم الشافعى.
	1391 - أحمد بن المختار أبو بكر الإسكندرى.
	1392 - إسحاق بن هبة الله بن صديق أبو البشائر.
	1393 - إسحاق بن يعقوب بن عثمان المراغى.
	1394 - عبد الحميد بن عبد الرشيد القاضى أبو بكر الهمدانى.
	1395 - عبد الرحمن بن عبد العلي المصرى الشيخ عماد الدين بن السكري.
	1396 - عبد الرحمن بن معبد بن الحسين.
	1397 - على بن أبى محمد السيف الثعلبى الآمدى.
	1398 - عمر بن محمد بن عبد الله بن حمويه الشيخ شهاب الدين السهروردى.
	1399 - عمر بن محمد بن عمر بن على بن محمد بن حمويه.
	1400 - محمد بن سعد بن محمد المشاط أبو جعفر الواعظ.
	1401 - محمد بن عبد الله بن الحسن القاضى القضاة.
	1402 - محمد بن أبى المعالي سعيد بن يحيى الحافظ المؤرخ أبو عبد الله بن الدبيثى ثم الواسطى.
	1403 - محمد بن هبة الله بن محمد أبو نصر الشيرازى.
	1404 - محمد بن يحيى بن المظفر القاضى أبو بكر البغدادى المعروف بابن الحبير.

	(الطبقة الثلاثون)
	1405 - إسحاق بن أحمد الشيخ كمال الدين المغربى.
	1406 - عبد المعزيز بن عبد الواحد بن إسماعيل القاضى رفيع الدين -بل وضيع الدين- أبو حامد الجهلى.
	1407 - عمر بن عبد الرحيم بن عبد الرحمن الإمام كمال الدين أبو هاشم بن العجمي الحلى.
	1408 - محمد بن الحسين بن محمد القاضى شمس الدين الأرموني ثم المصرى.
	1409 - محمد بن عبد الكافى بن على القاضى شمس الدين الصقلى.
	1410 - محمد بن محمود بن الحسن الحافظ الكبير كتب الدين أبو عبد الله بن النجار.
	1411 - محمد بن ناماور بن عبد الملك قاضى القضاة بالديار المصرية أفضل الدين الخونجى.
	1412 - يوسف بن شيخ الشيوخ صدر الدين أبى الحسن محمد بن شيخ الشيوخ أبى الفتوح عمر بن على بن محمد بن حمويه.

	(الطبقة الحادية والثلاثون)
	1413 - أحمد بن يحيى بن عبد الباقى الزهرى أبو المظفر.
	1414 - إسماعيل بن حامد بن عبد الرحمن شهاب الدين القوصى ثم الدمشقى.
	1415 - ثعلب بن عبد الواحد القاضى رضى الدين أبو العباس المصرى.
	1416 - ثعلب بن على بن نصر بن على أبو نصر البغدادى المعروف بابن المحارية.
	1417 - حمزة بن يوسف بن سعيد الحموى التنوخى الشيخ موفق الدين أبو العلاء.
	1418 - داود بن عمر بن يوسف الخطيب عماد الدين أبو المعالى المقدسى.
	1419 - صقر بن يحيى بن سالم المفتى المعمر ضياء الدين الحلبى.
	1420 - عبد الله بن أبى الوفا محمد بن الحسن الإمام نجم الدين أبو محمد البادرانى.
	1421 - عبد الحميد بن عيسى بن عمر العلامة شمس الدين أبو محمد الخسروجاهى.
	1422 - عبد الرحمن بن نوح الإمام شمس الدين بن التركمانى.
	1423 - عبد الرحيم بن نصر بن يوسف العلامة القاضى صدر الدين أبو محمد البعلبكى.
	1424 - عبده السلام بن على بن منصور قاضى مصر المعروف بابن الخراط.
	1425 - عبد الواحد بن عبده الكريم بن خلف العلامة كمال الدين أبو المكارم ابن خطيب زملكا الأنصارى السماكى.
	1426 - محمد بن أبى بكر بن على الشيخ فخر الدين بن الخباز الموصلى.
	1427 - محمد بن الحسين بن عبد الله الأرموى تاج الدين أبو الفضائل.
	1428 - محمد بن طلحة كمال الدين أبو سالم القرشى العدوى.
	1429 - مظفر بن أبى بكر محمد بن إلياس الصدر نجم الدين أبو غالب بن الشيرجى الأنصارى.

	(الطبقة الثانية والثلاثون)
	1430 - إبراهيم بن عيسى ضياء الدين أبو إسحاق المرادى الأندلسى ثم المصرى ثم الدمشقى.
	1431 - أحمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن علوان.
	1432 - أحمد بن عبد الرحمن بن محمد الكندى الشيخ جمال الدين الدشناوى.
	1433 - عبد الله بن أبى طالب تاج الدين أبو بكر الإسكندرانى ثم الدمشقى.
	1434 - عبد العزيز ابن القاضى أبى عبد الله محمد بن عبد المحسن.
	1435 - الفتح بن موسى بن حماد نجم الدين أبو نصر الجزيري القصرى.
	1436 - يحيي محمد بن على بن محمد بن يحيى قاضى القضاة محي الدين بن الزكى.
	1437 - يوسف بن الحسين بن على قاضى القضاة بالديار المصرية بدر الدين أبو المحاسن السنجارى.

	(الطبقة الثالثة والثلاثون)
	1438 - أحمد بن عيسى بن رضوان الشيخ كمال الدين بن الضياء العسقلانى.
	1439 - طه بن إبراهيم بن أبى بكر الشيخ كمال الدين أبو محمد الإربلى
	1440 - عبد الله بن الحسين بن على الإمام مجد الدين أبو محمد الكردى الرزارى.
	1441 - عبد الوهاب بن الحسن البهنسي الفقيه الإمام.
	1442 - على بن محمد بن محمد بن عبد الكريم العلامة عز الدين بن الأثير الجزرى الحافظ المؤرخ أخو الحافظ اللغوى مجد الدين السالف.
	1443 - على بن محمود بن على القاضى العلامة شمس الدين أبو الحسن الشهرزورى الكردى.
	1444 - عمر بن بندار بن عمر قاضى القضاة كمال الدين أبو الفتح التفليسى.
	1445 - محمد بن عبد الله بن عبد الله بن مالك العلامة شيخ النحاة جمال الدين أبو عبد الله الطائى الجبائى نزيل دمشق الشافعى.
	1446 - محمد بن عبد القادر القاضى شهاب الدين الأنصارى عرف بابن العالمة.
	1447 - محمود بن أبى بكر بن أحمد الأرموى أبو البنا القاضى سراج الدين.
	1448 - منصور بن سليم -بفتح السين- بن منصور بن فتوح وجيه الدين أبو المظفر الهمدانى الإسكندرانى.
	1449 - هبة الله بن عبد الله بن سيد الكل القاضى أبو القاسم بهاء الدين القفطى.
	1450 - يحيى بن عبد المنعم المصرى الشيخ جمال الدين المعروف عنده أهل مصر بالجمال يحيى.

	(الطبقة الرابعة والثلاثون)
	1451 - أحمد بن عبد الله بن محمده الإمام أمين الدين أبو العباس بن الأشيرى الحلبى ثم الدمشقى.
	1452 - أحمد بن محسن بن ملى -باللام- نجم الدين الأنصارى.
	1453 - عبد الكافى بن عبد الملك جمال الدين أبو محمد الربيعى الدمشقى.
	1454 - عبد الواسع بن عبد الكافى بن عبد الواسع شمس الدين أبو محمد الأبهرى.
	1455 - عثمان بن عبد الكريم بن أحمد بن خليفة الصنهاجى أبو عمر بن أبى محمد الشيخ الإمام سديد الدين التزمنتى.
	1456 - على بن عبد الواحد الإمام علامى الدين أبو الحسن ابن الإمام كمال الدين أبى المكارم ابن خطيب زملكا.
	1457 - عمر بن إسماعيل بن مسعود العلامة رشيد الدين أبو حفص الفارقى.
	1458 - عمر بن محمد بن عبد الرحمن بن عبد بن علوان القاضى عز الدين أبو الفتح ابن الأستاذ.
	1459 - عمر بن يحيى بن عمر الشيخ فخر الدين الكرجى نزيل دمشق.
	1460 - محمد بن أبى بكر بن محمد الفارسى الشيخ شمس الدين الأيكى.
	1461 - محمد بن أحمد بن على قطب الدين أبو بكر المصرى ثم المكى المعروف بالقسطلانى.
	1462 - محمد بن أحمد بن نعمة شمس الدين المقدسى.
	1463 - محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن العلامة برهان الدين المراغى.
	1464 - محمد بن عبد القادر بن عبد الخالق قاضى القضاة عز الدين أبو المفاخر الأنصارى المعروف بابن الصائغ.
	1465 - محمد بن عبد الكريم بن عبد الصمد أبو محمد ابن الحرستانى الدمشقى.
	1466 - محمد بن محمود محمد العلامة شمس الدين أبو عبد الله الأصبهانى.
	1467 - محمد بن أبى الغنائم بن معن بن سلطان الصيدلانى الشيخ شمس الدين أبو الفضل الشيبانى الدمشقى.
	1468 - موسى بن على بن وهب بن مطيع القشيرى -من أهل قوص- الشيخ سراج الدين ابن الشيخ مجد الدين.
	1469 - موهوب بن عمر بن موهوب بن الجزرى صدر الدين أبو منصور.
	1470 - يعقوب بن عبد الرحمن بن القاضى أبى سعد عبد الله بن محمد بن أبى عصرون سعد الدين أبو يوسف.
	1471 - يوسف بن يحيى بن محمد.

	(الطبقة الخامسة والثلاثون)
	1472 - أحمد بن إبراهيم بن عمر شيخ المشايخ عز الدين أبو العباس الفاروقى الواسطى.
	1473 - أحمد بن أحمد بن نعمة أقضى القضاة شرف الدين المقدسى.
	1474 - أحمد بن فرح -بفتح الراء ثم حاء مهملة- بن أحمد الإمام الحافظ شهاب الدين أبو العباس اللخمى الإشبيلى الشافعى.
	1475 - أحمد بن محمد بن عباس بن جعوان الفقيه شهاب الدين الدمشقى.
	1476 - أحمد بن يوسف بن حسن الشيبانى الإمام الزاهد أبو العباس الموصلى الكواشى المعتز.
	1477 - جعفر بن محمد بن عبد الرحيم العلامة الشريف ضياء الدين أبو الفضل الصعيدى أحد الأعيان.
	1478 - جعفر بن يحيى بن يحيى الإمام ظهير الدين التزمنتى.
	1479 - عبد الرحيم بن عمرو بن عثمان جمال الدين أبو محمد الباخربقى الموصلى.
	1480 - عبد العزيز بن أحمد بن أحمد بن سعد الدميرى الدبيرينى.
	1481 - عبد اللطيف ابن الشيخ عز الدين بن عبد السلام.
	1482 - عمر ابن القاضى سعد الدين عبد الرحمن.
	1483 - عمر بن مكى بن عبد الصمد الإمام زين الدين بن المرحل.
	1484 - فضل الله بن إمام الدين محمد بن أحمد بن محمد القاضى بدر الدين التميمى العجلي القزوينى.
	1485 - محمد بن أحمد بن خليل قاضى القضاة شهاب الدين الجوينى وابن قاضى القضاة بدمشق.
	1486 - محمد بن سالم بن نصر الله بن سالم بن واصل حاكم حماة.
	1487 - محمد بن عبد الحاكم بن عبد الرزاق البلغيانى.
	1488 - محمد بن عبد السلام بن المطهر بن العلامة أبى سعد بن أبى عصرون.
	1489 - محمد بن على بن الحسين الخلاطى الفقيه أبو الفضل القاضى بشارع القاهرة.

	(الطبقة السادسة والثلاثون)
	1490 - الحسن بن الحارث بن الحسين بن خليفة بن نجا بن الحسين بن محمد بن مسكين القرشى الزهرى عز الدين.
	1491 - صالح بن ثامر بن حامد القاضى تاج الدين أبو محمد الجعبرى.
	1492 - عبد الله بن مروان بن عبد الله أبو محمد الفارقى.
	1493 - عبد الله بن عمر بن أبى الرضا نصر الدين أبو بكر الفاروقى.
	1494 - عبد الرحمن بن محمد بن على بن حماد بن ثابت.
	1495 - عبد الرحمن بن محمد بن أبى حامد التبريزي الأفضلى.
	1496 - عبد العزيز بن محمد بن على ضياء الدين أبو محمد الطوسى.
	1497 - عبد العزيز بن عبد الجليل المنياوى.
	1498 - عبد الكريم بن على بن عمر الأنصارى.
	1499 - عبد اللطيف ابن قاضى القضاة تقى الدين بن محمد بن الحسين بن رزين العلامة بدر الدين أبو البركات.
	1500 - عبده المؤمن بن خلف بن أبى الحسن أبو محمد الدمياطى.
	1501 - عثمان بن على بن يحيى بن هبة الله بن إبراهيم بن المسلم بن على الأنصارى الشيخ فخر الدين المعروف بابن بنت أبى سعد.
	1502 - على بن إبراهيم بن محمد بن الحسين البجلى العبد الصالح.
	1503 - على بن أحمد بن أسعد بن أبى بكر بن محمد بن عمر بن أبى الفتوح بن على بن صبح ضياء الدين الأصبحى اليمنى.
	1504 - على بن أحمد بن جعفر بن على بن محمد بن عبد الظاهر القرشى الهاشمى الجعفرى.
	1505 - على بن محمد بن على القشيرى محب الدين ابن الشيخ الإمام تقى الدين.
	1506 - على بن محمد بن عبد الرحمن بن خطاب العلامة علامى الدين.
	1507 - على بن هبة الله بن أحمد بن إبراهيم بن حمزة الإسنائى نور الدين بن الشهاب.
	1508 - عيسى بن عمر بن خالد بن عبد المحسن المخزومى المصرى القاضى مجد الدين أبو الروح.
	1509 - محمد بن إبراهيم بن أبى عبد الله الحلبى.
	1510 - محمد بن عبد الرحيم بن محمد العلامة صفى الدين الهندى الأصولى الأشعرى.
	1511 - محمد بن عبد الصمد بن عبد القادر بن صالح الشيخ قطب الدين السنباطى.
	1512 - محمد بن على البادنبارى الفقيه تاج الدين الملقب بطوير الليل.
	1513 - محمد بن عمر بن مكي بن عبد الصمد الشيخ صدر الدين ابن المرحل.
	1514 - محمد بن يوسف بن عبد الله بن محمود الجزرى ثم المصرى أبو عبد الله.
	1515 - محمد بن يوسف بن أبى بكر الجزرى أبو عبد الله الشمس بن المحوجب ويعرف في بلاده بابن العوام.
	1516 - محمود بن مسعود بن مصلح قطب الدين الشيرازى.

	(فصل في الكنى على ترتيب حروف المعجم وغالبهم مر)
	1517 - أبو البدر الكرخى إبراهيم بن محمد.
	1518 - أبو بكر أحمد بن محمد بن أحمد الأصفهانى الصفار.
	1519 - أبو بكر الجرجانى عبد القاهر بن عبد الرحمن صاحب الجمل.
	1520 - أبو بكر الفوركى أحمد بن محمد.
	1521 - أبو بكر النقاش محمد بن الحسن.
	1522 - أبو بكر بن على المعروف بابن الإخشيد.
	1523 - أبو بكر اللالكائى محمد بن هبة الله.
	1524 - أبو الحسن محمد بن يعقوب بن أحمد الطوسى.
	1525 - أبو حنيفة المروزى عبد الرحمن بن الحسن.
	1526 - أبو رجاء الأسواني محمد بن أحمد.
	1527 - أبو روح شهاب بن عبد الله بن عبد المحسن العيسمى الأبهرى.
	1528 - أبو الطيب طاهر بن ثابت بن أبى المعالى بن ثابت القاضى البوازيجى.
	1529 - أبو عبد الله الفوركي محمد بن موسى بن مودويه بن فورك الأصبهانى.
	1530 - أبو عبد الله المروزى محمد بن الحسن،
	1531 - أبو الغنائم التغلبى هبة الله بن محفوظ.
	1532 - أبو القاسم الربعى علي بن الحسين.
	1533 - أبو القاسم الزنجانى.
	1534 - أبو القاسم الأبيوردى هاشم بن على.
	1535 - أبو معز الطبري عبد الكريم.

	(فصل في الأبناء على ترتيب حروف المعجم)
	1536 - ابن الأثير: عز الدين - آخر: المبارك.
	1537 - ابن الأستاذ أحمد بن عبد الله، وعمر.
	1538 - ابن التلمسانى شرف الدين أبو محمد عبد الله بن علي الفهري.
	1539 - ابن الأكفاني أبو محمد هبة الله بن أحمد بن محمد بن الأكفاني الأنصارى الدمشقى.
	1540 - ابن الأكاب أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الصمد النيسابورى.
	1541 - ابن الأنبارى عبد الرحمن.
	1542 - ابن برهان أحمد بن على.
	1543 - ابن بري النحوى عبد الله.
	1544 - ابن النوقى هبة الله بن يحيى.
	1545 - ابن الجاموس محمد بن إبراهيم.
	1546 - ابن الحرستانى عبد الكريم بن محمد.
	1547 - ابن حمويه.
	1548 - ابن خفيف.
	1549 - ابن الخراط عبد السلام بن علي.
	1550 - ابن خطيب زملكا عبد الواحد.
	1551 - ابن الخليل أحمد.
	1552 - ابن درباس عبد الملك بن عيسى.
	1553 - إبراهيم بن عثمان.
	1554 - ابن الدهان المبارك.
	1555 - ابن الرفاعي أحمد.
	1556 - ابن رفاعة السعدي عبد الله.
	1557 - ابن سعادة على.
	1558 - ابن رزين عبد اللطيف.
	1559 - ابن السكري عبد الرحمن بن عبد العلى.
	1560 - ابن سكينة عبد الوهاب بن على.
	1561 - ابن الشهاب علي بن عبد الله.
	1562 - ابن الصائغ محمد بن عبد القادر.
	1563 - ابن خلوفي محمد بن أحمد.
	1564 - ابن عبدوس أحمد بن محمد.
	1565 - ابن عثمان إبراهيم.
	1566 - ابن العجمى عبد الرحمن.
	1567 - ابن عمر عبد الرحيم.
	1568 - ابن عين الدولة محمد بن عبد الله.
	1569 - ابن العنبرى أبو الحسن على بن روح بن أحمد النهروانى.
	1570 - ابن فرح أحمد.
	1571 - ابن المحاملي محمد بن أحمد.
	1572 - ابن المرحل عمر بن مكي وولده.
	1573 - ابن مالك محمد بن عبد الله.
	1574 - ابن مسكين الحسين بن الحارث بن معن محمد بن أبى الغنائم.
	1575 - ابن النجار محمد بن محمود

	(فصل في الأنساب ونحوها على ترتيب حروف المعجم)
	1575 (مكرر) - عبد الخالق بن أبى المعالى بن محمد
	1576 - الآمدى علي بن أبى علي
	1577 - أبو العباس الخضر بن نصر بن عقيل.
	1578 - القاضى أبو سليمان داود بن محمد بن الحسن بن مخلد الخالدي الحصكفى.
	1579 - أبو عبد الله محمد بن العزيز.
	1580 - الأزرقى أحمد بن محمد.
	1581 - الأسوانى.
	1582 - أبو رجاء.
	1583 - القاضى الرشيد أبو الحسين أحمد ابن القاضى الرشيد أبى الحسن على ابن القاضى الرشيد أبى إسحاق إبراهيم المعروف بابن الزبير.
	1584 - النظار أبو على الحسن بن سليمان بن عبد الله النهروانى.
	1585 - أبو منصور محمود بن أحمد بن عبد المنعم.
	1586 - ومنهم أبو عبد الله محمد بن عاصم بن يحيى كاتب الحكم.
	1587 - البادرانى عبد الله سلف.
	1588 - البرانى أبو بكر محمد بن محمد بن على بن أبى الفوارس البخارى المعروف بالنجيب البرانى
	1589 - البزرى عبد الله بن محمود.
	1590 - الخويقى أحمد بن طاهر.
	1591 - الجيلى شافع بن عبد الرشيد.
	1592 - وعبد العزيز بن الكريم
	1593 - أبو الفضل إسماعيل بن على بن إبراهيم.
	1594 - الحازمى محمد بن موسى.
	1595 - الخيوقى.
	1596 - الحولجي محمد بن ناماور.
	1597 - الزهري الفضل بن أحمد بن محمد بن يوسف الاملى من ولد سعد بن أبى وقاص.
	1598 - الزبدي أبو الحسن على بن أحمد بن محمد بن عمر العلوي الحسنى البغدادى.
	1599 - الشاطبى قاسم بن فيرة.
	1600 - العراقي إبراهيم بن منصور.
	1601 - العنبرى يحيى بن محمد.
	1602 - الغزالي أحمد بن محمد أخو الإمام.
	1603 - المرعشى محمد بن الحسن.
	1604 - النقاش محمد بن الحسن.
	1605 - إبراهيم بن بهاء الدين إسحاق بن إبراهيم المناوى.


	الطبقة الثالثة: جماعات أدركناهم وأخذنا عن بعضهم
	[الأسماء]
	1606 - إبراهيم بن عبد الله بن على الحكري.
	1607 - إبراهيم بن عبد الرحمن بن إبراهيم الفزارى الشيخ برهان الدين بن الفركاح.
	1608 - إبراهيم بن عمر بن إبراهيم بن خليل أبو إسحاق الجعبرى.
	1609 - أحمد بن الحسن الخاربردى الشيخ فخر الدين.
	1610 - أحمد بن لؤلؤ بن عبد الله المعروف بابن النقيب.
	1611 - أحمد بن محمد بن سليمان الواسطي الأصل المعروف بالوجيزى.
	1612 - أحمد بن محمد بن قيس أبو العباس بن الظهير الشيخ شهاب الدين بن الأنصارى.
	1613 - أحمد بن محمد بن أبى الحزم مكى بن ياسين أبو العباس الشيخ نجم الدين القمولي.
	1614 - أحمد بن يحيى بن إسماعيل الشيخ شهاب الدين بن جهبل الكلابى الحلبى الأصل.
	1615 - أحمد بن يوسف بن محمد الحلبى الأصل المعروف بالنحوى.
	1616 - إسماعيل الملك المؤيد عماد الدين بن الملك الأفضل على بن محمود.
	1617 - جعفر كمال الدين أبو الفضل الإدفوى.
	1618 - حسين بن على بن سيد الكل الأنصارى الشيخ نجم الدين الأسوانى.
	1619 - عبد الله بن عبد الرحمن الشيخ بهاء الدين بن عقيل.
	1620 - عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الغفار المعروف بقصد.
	1621 - عبد الرحمن بن يوسف بن إبراهيم بن على نجم الدين الأسوانى أبو القاسم.
	1622 - عبد الرحيم بن الحسن بن على الإسنوى.
	1623 - عبد العزيز بن أحمد بن عثمان الكردى يعرف بابن الخطيب الأشمونيين.
	1624 - عبد العزيز بن محمد بن جماعة قاضى القضاة عز الدين.
	1625 - عبد المحسن بن عبد اللطيف بن رزين.
	1626 - عبيد الله بن برهان الهامشى الحسينى المعروف بالعنبرى.
	1627 - على بن إسماعيل بن يوسف.
	1628 - على بن عبد الكافي بن على بن تمام بن يوسف بن موسى بن تمام بن حامد بن يحيى بن محمد بن عثمان بن على بن مسوار بن سوارى بن سليم السبكى العلامة.
	1629 - ووالده عبد الكافى القاضى زين الدين.
	1630 - على بن يعقوب بن جبريل بن عبد المحسن بن يحيى بن الحسن بن موسى البكرى التميمى المصرى الشيخ نور الدين العالم.
	1631 - على بن عبد الله بن أبى الحسن بن أبى بكر الشيخ تاج الدين أبو الحسن التبريزى.
	1632 - عمر بن أبى الحرم بن عبد الرحمن بن يونس بن الكتانى.
	1633 - عمر بن أحمد بن طراد الخزرجى السويداوى.
	1634 - عمر بن محمد بن عبد الحاكم بن عبد الرزاق البلقيانى القاضى زين.
	1635 - عمر بن صدر الدين هارون بن محمد بن القزوينى الراكانى شهاب الدين.
	1636 - فرج بن محمد بن أبى الفرج الأردبيلى الشيخ نور الدين.
	1637 - محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة قاضى القضاة بدر الدين أبو عبد الله الكنانى الحموى.
	1638 - محمد بن إبراهيم بن يوسف بن حامد تاج الدين المراكشى.
	1639 - محمد باشا إبراهيم المناوى.
	1640 - محمد بن أحمد بن إبراهيم بن حيدرة شمس الدين أبو عبد الله محمد بن القماح.
	1641 - محمد بن أحمد بن عبد الخالق تقى الدين المعروف بالصائغ.
	1642 - محمد بن أحمد بن عثمان بن إبراهيم عدلان بن محمود بن لاحق بن داود الكنانى.
	1643 - محمد بن إسحاق بن إبراهيم المناوى القاضى تاج الدين.
	1644 - محمد بن أسعد التسترى.
	1645 - محمد بن عبد الله بن عمر الشيخ زين الدين بن المرحل حفيد الشيخ زين الدين.
	1646 - محمد بن عبد الرحمن بن عمر قاضى القضاة جلال الدين القزوينى.
	1647 - محمد بن عقيل بن أبى الحسن البالسى ثم المصرى نجم الدين.
	1648 - محمد بن عبد الكريم أبو الفضائل فخر الدين المصرى بن تاج الدين الكاتب.
	1649 - محمد بن على بن عبد الواحد بن عبد الكريم كمال الدين بن الزملكانى.
	1650 - محمد بن على بن يوسف الأسنانى الشافعى جمال الدين الخطيب.
	1651 - محمد بن محمد بن أحمد بن عبد الله القاضى نجم الدين أبو حامد بن جمال الدين ابن الشيخ محب الدين الطبرى الآملى.
	1652 - محمد بن محمد بن محمد فخر الدين الصقلى.
	1653 - محمد بن مظفر الدين شمس الدين الخلخالى.
	1654 - محمد بن يوسف بن على بن حيان بن يويسف الأندلسى أثير الدين أبو حيان.
	1655 - محمد بن أبى بكر بن إبراهيم الشيخ شمس الدين بن النقيب.
	1656 - محمود بن نظام الدين الرازي القطب التحتانى.
	1657 - محمود بن أبى القاسم عبد الرحمن بن أحمد بن محمد الأصبهانى شمس الدين أبو البقاء.
	1658 - هبة الله بن عبد الرحيم بن إبراهيم بن هبة الله الجهنى.
	1659 - يحيى بن على بن تمام بن يوسف السبكى القاضى صدر الدين.
	1660 - يونس بن عبد الحميد بن على الأرمنتى.

	(فصل في كنى جماعة)
	1661 - أبو بكر بن أحمد بن عمر اللحجى.
	1662 - أبو بكر بن إسماعيل بن عبد العزيز مجد الدين الشنكلومى.

	(فصل الأبناء)
	1663 - ابن الأنصارى.
	1664 - ابن حملة جمال الدين يوسف بن إبراهيم بن حملة.
	1665 - ابن سيد الناس الحافظ فتح الدين محمد بن محمد بن محمد بن أحمد بن سيد الناس أبو الفتح العمرى.
	1666 - ابن الصيرفى الإمام تقى الدين أبو عبد الله بن مشرف الدين الحسن اللخمى.
	1667 - أحدهما: أبو الحسن على بن إبراهيم بن داود الدمشقى.
	1668 - الثانى: شيخنا تقى الدين أبو عبد الله محمد بن محمد بن أبى بكر بن على بن عبد الله الكنانى.
	1669 - ابن كثير.
	1670 - ابن اللبان الشيخ الإمام العلامة القدوة شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد الدمشقى.
	1671 - ابن المرحل شهاب الدين عبد اللطيف بن عبد العزيز بن يوسف.

	(فصل في الأنساب)
	1672 - الإسنوى شيخنا عماد الدين محمد بن الحسن بن على بن عمر.
	1673 - البلبسنجي الشيخ عماد الدين محمد ابن الشيخ إسحاق بن محمد
	1674 - الرشيدي الإمام برهان الدين بن إبراهيم بن لاجين.
	1675 - الشنكلومى.
	1676 - العلائى الشيخ الإمام العلامة الحافظ صلاح الدين أبو سعيد خليل ابن كيكلدى.
	1677 - القيراطى الشيخ شرف الدين أبو محمد عبد الله بن محمد بن عسكر الطائى.
	1678 - المزى الحافظ جمال الدين يوسف بن الزكى عبد الرحمن بن يوسف القضاعى الكلبى المزى.
	1679 - النشائى -بفتح النون ثم شين معجمة- الشيخ الإمام كمال الدين أبو محمد ابن الشيخ الإمام العلامة الزاهد عز الدين عمر بن أحمد بن أحمد بن مهدى.
	1680 - النويرى ناصر الدين.
	1681 - اليافعى الشيخ عبد الله بن أسعد اليمنى ثم المكى.


	الذيل على العقد المذهب في طبقات حملة المذهب لابن الملقن
	(المحمدون)
	1 - محمد بن أحمد بن الحسين بن أبى بشر الخرقى.
	2 - محمد بن أحمد بن حفص أبو عبد الله الجرشى
	3 - محمد بن على بن عبد المنعم أبو بكر المراغى.
	4 - محمد بن أحمد بن الخضر بن زنتارة القزوينى
	5 - محمد بن محمد بن عبد الله بن عيسى أبو هاشم الساوى.
	6 - محمد بن محمد بن الرحمن اليمنى أبو حامد.
	7 - محمد بن محمد بن أحمد المدينى أبو عبد الله.
	8 - محمد بن محمد بن الحسين أبو تغلب الواسطى.
	9 - محمد بن محمد بن محمد بن أبى بكر السهلكى.
	10 - محمد بن محمد بن أبى القاسم بن أبى الفوارس أبو بكر البخارى.
	11 - محمد بن محمد أبو عمرو الإستراباذى.
	12 - محمد بن محمود بن الحسن بن يوسف القزوينى أبو الفرج.
	13 - محمد بن محمود بن عبيد الله الخوتى القاضى أبو عبد الله.
	14 - محمد بن محمود بن محمد بن عبد الرحمن أبو المروزى.
	15 - محمد بن مكى بن الحسين الفامى أبو بكر يعرف بابن دوست.
	16 - محمد بن موسى بن مردويه بن فورك بن جعفر الفوركى أبو عبد الله.
	17 - محمد بن موسى بن يعقوب بن المأمون.
	18 - محمد بن ناصر بن أحمد أبو نصر السرخسى الفياضى.
	19 - محمد بن الوليد الفهرى الطرطوسى أبو بكر.
	20 - محمد بن أبى بكر بن محمد الطيان أبو عبد الله المروزى.
	21 - محمد بن أبى سهل الطوسى.
	22 - محمد بن أبى القاسم بن عبيد الغولقانى.
	23 - محمود بن محمد بن محمود القرشى الطائى

	(حرف الألف)
	24 - إبراهيم بن مطرف المطرفى أبو أحمد.
	25 - إبراهيم بن المطهر الشباك الجرجانى.
	26 - إبراهيم بن هبة الله بن إسماعيل أبو إسحاق الحموى المعروف بابن المقشع.
	27 - إسحاق بن عبد الرحمن بن إسماعيل أبو المحاسن بن الصابونى.
	28 - أحمد بن عبد الله بن زكريا بن عبد الكريم الأيلى.
	29 - أحمد بن مدرك بن الحسين.
	30 - أحمد بن موسى بن عمران
	31 - أحمد بن نصر بن الحسين.
	32 - إسحاق الصردفى اليمنى
	33 - إبراهيم بن نصر بن عسكر أبو إسحاق ظهير الدين.
	34 - أحمد بن محمد علاء الدين أبو المكارم السمنانى.
	35 - أسعد بن محمد بن أحمد بن أبى سعد بن على أبو سعد الثابتى.
	36 - أسعد بن يحيى بن موسى بن منصور السلمى.
	37 - أسعد ابن القاضى الكوفى.
	38 - إسماعيل بن عبد القاهر بن عبد الرحمن الإسماعيلى.
	39 - إسماعيل بن على بن عبيد الموصلى أبو الفداء.
	40 - إسماعيل بن على بن المثنى أبو سعد الإستراباذى.
	41 - إسماعيل بن مروان.
	42 - أميرى بن بختيار -الفقيه الزاهد- قطب الدين أبو محمد الأشنهى.

	(حرف الباء)
	43 - بارسطغان بن محمود بن أبى الفتوح الفقيه أبو طالب الحميرى.
	44 - بدر بن صالح بن عبد الله الصيدلانى الرازانى.
	45 - بديل بن على بن بديل أبو محمد البرزندى.
	46 - بديل بن على التبريزى أبو الحسين.
	47 - بشير بن محمد بن عبيد الله الخطيب الميهنى.
	48 - بشير بن حامد بن سليمان أبو حامد الجعفرى التبريزى.
	49 - بكر بن محمد بن بكر الطوسى ولد الشيخ الإمام أبى بكر الطوسى.
	50 - بكر بن الدقاق البصرى.

	(حرف الثاء)
	51 - ثابت بن سنبل أبو هريرة.

	(حرف الجيم)
	52 - جامع بن باقى بن عبد الله التميمى أبو محمد الأندلسى.
	53 - جعفر بن أبى طالب أحمد بن محمد أبو الفخر الفانى.
	54 - جعفر بن القاسم بن جعفر بن عبد الله القاضى أبى عمر ابن القاضى أبى القاسم العباسى.
	55 - جعفر بن محمد بن حمدان أبو القاسم.
	56 - جعفر بن مكى بن على بن سعيد أبو محمد البغدادى.
	57 - جعفر بن محمد بن المعتز بن محمد بن المستغفرى بن الفتح النسفى الحافظ أبو العباس المستغفرى.

	(حرف الحاء)
	58 - حمد بن أحمد بن محمد أحمد بن دلويه.
	59 - حامد بن صالح بن عبد الله أبو نصر الرازانى.
	60 - حامد بن عبد الله بن حمشاذ المناشلى.
	61 - حامد بن أبى العميد بن أميرى بن ورشى بن عمر أبو الرضا القزوينى
	62 - الحسن بن أحمد بن الحسن بن الطرائفى أبو محمد.
	63 - الحسن بن أحمد بن عبد الله أبو على الواسطى.
	64 - الحسن بن أحمد أبو حاتم.
	65 - الحسن بن الحسن بن على أبو المجد الأنصارى المعروف بابن النحاس.
	66 - الحسن بن سعد بن الخونجى أبو المحاسن.
	67 - الحسن بن سعيد بن عبد الله بن بندار أبو على الدباربكى الشاتانى.
	68 - الحسن بن صافى بن عبد الله بن نزار الملقب بملك النحاة.
	69 - الحسن بن عثمان بن الحسن بن هشام أبو على الصوصرى.
	70 - الحسن بن على بن محمد المتولى النيسابورى.
	71 - الحسن بن الفضل بن الحسن الآدمى أبو على الأصفهانى.
	72 - الحسن بن محمد بن الحسن الوركانى.
	73 - الحسن بن محمد بن على بن أحمد الطوسى
	74 - الحسن بن هبة الله بن عبد الله بن الحسن.
	75 - وحافظ الإسلام على بن الحسن
	76 - وأخوه أبو القاسم الحسن بن الحافظ.
	77 - وتاج الأمناء أبو الفضل أحمد ابن القاضى أبى عبد الله محمد بن الحسن بن هبة الله.
	78 - وزين الأمناء الحسن بن محمد بن الحسن.
	79 - وأبو المظفر عبد الله بن محمد بن الحسن.
	80 - وفقيه أهل الشام فخر الدين عبد الرحمن
	81 - وأبو نصر عبد الرحيم ابن القاضى أبى عبد الله بن محمد بن الحسن بن هبة الله.
	82 - وأبو عبد الله محمد بن أبى الفضل أحمد بن محمد بن الحسن بن هبة الله.
	83 - وأبو الحسين هبة الله بن الفضل أحمد بن محمد بن الحسن بن هبة الله.
	84 - وأبو بكر محمود بن ابى الفضل أحمد بن محمد بن الحسن بن هبة الله.
	85 - وأبو الحسين عبد الوهاب بن الحسن.
	86 - وأبو العباس الفضل بن أبى الفضل أحمد بن محمد بن الحسن.
	87 - عبد اللطيف بن الحسن.
	88 - أبو محمد القاسم بن على بن القاسم بن على بن الحسين بن هبة الله.
	89 - أبو سعد عبد الله بن الحسن.
	90 - محمد بن الحسن بن على بن الحسن بن عساكر
	91 - وولده عمر بن محمد بن الحسن.
	92 - محمد بن الحسين بن على بن القاسم بن على بن الحسن بن عساكر.
	93 - وأحمد بن عبد الله بن أحمد بن محمد بن الحسن.
	94 - إسماعيل بن نصر الله بن أحمد بن محمد بن الحسن فخر الدين.
	95 - مظفر بن محمود بن أحمد بن محمد بن الحسن.
	96 - وولده المسند بهاء الدين القاسم
	97 - الحسين بن إبراهيم الهدبانى شرف الدين الأيلى.
	98 - الحسين بن أحمد بن الحسين بن أحمد في الحسين بن محمويه.
	99 - الحسين بن أحمد بن الحسن بن موسى القاضى أبو على البيهقى.
	100 - الحسين بن أحمد بن على بن البقال أبو عبد الله.
	101 - الحسين بن عبد الله بن الحسين بن الشويح.
	102 - الحسين بن حمد بن محمد بن عمرويه العمروى الأصفهانى.
	103 - الحسين بن عبد الرحمن بن محبور الأنصارى الغزى.
	104 - الحسن بن على بن حيدره أبو عبد الله.
	105 - الحسين بن على بن القاسم بن المظفر بن على الشهرزورى.
	106 - الحسين إن محمد بن الحسن أبو عبد الله.
	107 - الحسين بن محمد بن الحسن أبو القاسم الفارسى.
	108 - الحسين من محمد بن الحسين بن إبراهيم أبو على.
	109 - الحسين بن محمد الوزنى.
	110 - الحسين بن محمد الهروى ضياء الدين.
	111 - الحسين بن نصر بن عبيد الله النهاوندى.

	(حرف الخاء)
	112 - الخضر بن ثروان بن أحمد بن أبى عبد الله النعلى أبو العباس.
	113 - الخضر بن نصر بن عقيل أبو العباس الإربلى.
	114 - الخليل بن المجد بن محمد المرندى.
	115 - خلف بن رحمة.
	116 - خلف بن أبى المجد موفق الدين الأنصارى المصرى.

	(حرف الدال)
	117 - داود بن بندار بن إبراهيم الجيلى أبو سليمان.
	118 - دوير الكرخى.

	(حرف الذال)
	119 - ذاكر بن أبى بكر بن أحمد أبو أحمد السنجى الغرابيلى.

	(حرف الراء)
	120 - رستم بن سعد بن سلمك الحوارى أبو الوفاء بن أبى هاشم.
	121 - ركن الدين بن رفيع الدين محمد الأنهرى.

	(حرف الزاى)
	122 - زاهر بن رستم بن أبى الرجاء أبو شجاع الأصبهانى.
	123 - زيد بن الحسن بن محمد بن أحمد بن ميمون اليماني الفابيثى.
	124 - زيد بن عبد الله بن أحمد بن محمد الفقيه الهمدانى.
	125 - زيد بن عبد الله بن جعفر بن إبراهيم اليفاعى.
	126 - زيد بن عبد الله بن حسان.
	127 - زيد بن عبد الله بن محمد بن سالم القريضى.

	(حرف السين)
	128 - سالم بن عبد الله بن محمد بن سالم.
	129 - سالم بن عبد السلام بن علوان أبو الرجاء الصوفى البوازيجى.
	130 - سالم بن محمد بن أحمد بن على الموصلى أبو الرجاء.
	131 - سالم بن مهدى بن قحطان بن حمير بن حوشب الأخضرى.
	132 - سرخاب بن يوسف بن محمد أبو طاهر اليزيدى.
	133 - سعد بن محمد بن الحسين بن محمد أبو المحاسن الهراسى.
	134 - سعد الله من محمد بن عثمان العثمانى القزوينى سعد الدين.
	135 - سعد بن مظفر بن الطهر أبو طاهر الصوفى.
	136 - سعيد بن حاتم بن عدى.
	137 - سعيد بن عبد الله بن القاسم بن المظفر بن الشهرزورى أبو الرجاء.
	138 - سعيد بن عبد العزيز بن عبد الله أبو سهل النيلى.
	139 - سليمان بن خلف النجيبى أبو الوليد الباجى.
	140 - سليمان بن عبد الله بن السرى بن محمد بن إسحاق اليمنى.
	141 - سليمان بن فتح بن مفتاح.
	142 - سليمان بن محمد أبو نصر الصيدلانى.
	143 - سليمان بن موسى بن بهرام السمهودى.
	144 - سلمان بن رجب بن بهاجر الرازانى.
	145 - سهل بن أحمد بن محمد بن حامد بن أسد بن إبراهيم الطوسى.
	146 - سهل بن محمود البورانى أبو المعالى بن أبى سهل.
	147 - سهيل -بضم أوله- بن سهل أبو الفضل التميمى.

	(حرف الشين وفيه النسبة أيضا)
	148 - الشافعى بن أبى القاسم إسماعيل بن أحمد بن عبد العزيز الساوى.
	149 - الشافعى بن محمد بن محمد بن على أبو محمد المروزى.
	150 - شاه بن يحيى بن الربيع بن عيد أبو العلاء الجنزرودى.
	151 - شرفشاه بن ملكداد.
	152 - شعبان بن الحاج المؤذن أبو الفضل.
	153 - شعيب بن أبى طاهر بن كليب بن مقبل أبو الغيث الضرير.
	154 - شهفور بن طاهر بن محمد الإسفرائينى أبو المظفر.
	155 - شهفور بن محمد بن أحمد بن سلهفور الإسفرائينى أبو المظفر.

	(حرف الصاد)
	156 - صاعد بن سعيد بن محمد أبو طاهر العطارى الطوسى.
	157 - صالح بن بدر بن عبد الله.
	158 - صالح بن الحسين بن محمد داود أبو منصور البروجردى.
	159 - صالح بن عثمان بن بركة أبو محمد الضرير المقرئ الواسطى.
	160 - صدقة بن الحسين بن أحمد بن محمد بن رزين أبو الحسن الواعظ.
	161 - صدقة بن على بن محمد بن المؤمل أبو القاسم التميمى.

	(حرف الضاد)
	162 - الضحاك بن أحمد بن الحسين أبو المعالى الشيبانى.

	(حرف الطاء)
	163 - طاهر بن مهدى بن طاهر بن على بن نصر أبو مضر الطبرى.
	164 - وطاهر بن يحيى بن أبى الخير العمرانى.
	165 - طلحة بن الحسين بن محمد بن الحسين الإسفرائينى المهرجانى.

	(حرف العين)
	166 - عامر بن دعش بن خضر بن دعش أبو محمد الأنصارى.
	167 - عامر بن موسى بن طاهر أبو محمد الضرير المقرئ.
	168 - العباس بن محمد بن على بن أبى طاهر أبو محمد العباسى.
	169 - عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن أيوب أبو عبد الرحمن.
	170 - عبد الله بن أحمد بن محمد بن عبد القاهر الطوسى أبو الفضل.
	171 - عبد الله بن أحمد بن محمد بن قفل الزيادى المكنى بابن قفل.
	172 - عبد الله بن أحمد بن محمد بن أبى عبد الله الهمدانى.
	173 - عبد الله بن أحمد بن منصور الواسطي أبو القاسم.
	174 - عبد الله بن جعفر بن عبد الله أبو منصور الجيلى.
	175 - عبد الله بن الحسن بن محمد بن الحسن بن هبة الله بن عساكر أبو سعد.
	176 - عبد الله بن الحسين بن إسماعيل أبو بكر الضبى المحاملى.
	177 - عبد الله بن حيدر بن أبى القاسم القزوينى أبو القاسم.
	178 - عبد الله بن العباس بن أبى يحيى بن أبى منصور بن عبد الله بن عبدوس.
	179 - عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن علوان الأسدى الحلبى.
	180 - عبد الله بن عبد الرزاق بن حسن بن زاهر اليمنى.
	181 - عبد الله بن على بن إسحاق أبو القاسم الطوسى.
	182 - عبد الله بن على بن عبد الله التكريتى المعروف بابن سويدة.
	183 - عبد الله بن عوف أبو محمد السبتى.
	184 - عبد الله بن على بن محمد بن على أبو القاسم التجاى.
	185 - عبد الله بن عمر بن محمد بن الحسين بن على أبو القاسم بن الطريف.
	186 - عبد الله بن عيسى بن أيمن المرى.
	187 - عبد الله بن القاسم بن مظفر بن على الشهرزورى.
	188 - عبد الله القاسم بن عبد الله بن القاسم الشهرزورى أبو القاسم.
	189 - عبد الله بن محمد بن أحمد بن أحمد بن محمد بن المعلم القاسم العكبرى.
	190 - عبد الله بن محمد بن أحمد بن محمد الخليلى النوقانى أبو بكر.
	191 - عبد الله بن محمد بن الحسين بن الخصيب بن الصقر أبو بكر الخصيبى الأصفهانى.
	192 - عبد الله بن محمد بن سالم.
	193 - عبد الله بن محمد بن عبد الله بن محمد بن إبراهيم أبو القاسم.
	194 - عبد الله بن محمد بن غالب أبو محمد الحلبى.
	195 - عبد الله بن محمد بن محمد بن محمد بن عبد الله أبو الفتح البيضاوى.
	196 - عبد الله بن محمد بن المظفر بن على أبو محمد بن أبى بكر.
	197 - عبد الله بن محمد بن أبى سالم القريضى.
	198 - عبد الله بن محمد القاضى أبو بكر اللاسكى.
	199 - عبد الله بن ميمون بن عبد الله.
	200 - عبد الله بن نصر بن عبد العزيز.
	201 - عبد الله بن يحيى الصعبى.
	202 - عبد الله بن يزيد بن عبد الله.
	203 - عبد الله بن يزيد القسيمى.
	204 - عبد الله بن يوسعن بن عبد القادر أبو المظفر.
	205 - عبد الله بن يوسف بن محمد بن يوسف
	206 - عبد الله بن أبى العمر بن الحسن الأبار.
	207 - عبد الله بن أبى نصر بن أبى على أبو بكر الطرازى.
	208 - عبد الله بن عبد الجبار بن أحمد بن يوسف الرازى أبو القاسم.
	209 - عبد الباقى بن محمد بن عبد الواحد الغزالى.
	210 - عبد الجبار بن الغني على بن أبى الفضل ابن على بن عبد الواحد بن عبد الضيف الأنصارى ابن الحرستاني كمال الدين أبو محمد.
	211 - عبد الجبار المصرى.
	212 - عبد الحميد بن الوليد بن المغيرة المصرى المعروف بكيده.
	213 - عبد الرحمن بن إسماعيل عبد الرحمن في أبو بكر ابن الإمام أبى عثمان الصابونى.
	214 - عبد الرحمن بن إسماعيل بن محمد بن يحيى الزبيدى أبو محمد.
	215 - عبد الرحمن بن الحسن بن على بن بصلا أبو محمد الصوفى البندنيجى.
	216 - عبد الرحمن بن خداش بن عبد الصمد المعروف بالقاضى الخداشى.
	217 - عبد الرحمن بن جبير بن محمد بن جرير أبو القاسم الرعينى المعلم.
	218 - عبد الرحمن بن سلمويه الرازى.
	219 - عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن الشيخ أبو محمد النيهى.
	220 - عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن الحصيرى أبو سعد.
	221 - عبد الرحمن بن عبد الله بن على بن محمد بن سحنويه أبو بكر بن أبى محمد بن حمشاذ.
	222 - عبد الرحمن بن عبد الصمد بن أحمد بن على الأكاف أبو القاسم.
	223 - عبد الرحمن بن عبد الملك الإسكافى أبو الخطاب.
	224 - عبد الرحمن بن عمر بن محمد بن الأصفر الباتنجى أبو نعيم.
	225 - عبد الرحمن بن محمد بن أحمد الخطيبى الخرجردي أبو نصر.
	226 - عبد الرحمن بن محمد بن إسماعيل بن خالد الإمام ضياء الدين القزوينى.
	227 - عبد الرحمن بن محمد بن بدر البرجونى.
	228 - عبد الرحمن بن محمد بن ثابت أبو القاسم الثابتي الخرقى.
	229 - عبد الرحمن بن محمد بن الحسين أبو محمد العبادى.
	230 - عبد الرحمن بن محمد بن محمد الله بن على.
	231 - عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدان أبو القاسم القرشى النيسابورى السراج
	232 - عبد الرحمن بن محمد بن محمد أبو القاسم بن أبى سعد الفارسى.
	233 - عبد الرحمن بن محمد بن محمد أبو الفتوح السلمونى اللباد.
	234 - عبد الرحمن بن محمد بن محمود بن الحسن القزوينى أبو حامد بن أبى الفرج.
	235 - عبد الرحمن بن أبى الحسن بن يحيى الدمنهورى عماد الدين.
	236 - عبد الرحيم بن محمد بن حمدون بن بخار البخارى أبو الفضل النيسابورى.
	237 - عبد الرحيم بن محمد بن بن ياسين أبو الرضا سبط أبى القاسم ابن فضلان.
	238 - عبد الرحيم بن نصر بن يوسف البعلبكى -قاضى بعلبك- صدر الدين.
	239 - عبد السلام بن إسحاق بن مهدى الحامدى الأفرآنى.
	240 - عبد السلام بن عبد العزيز بن خلف بن محمد النصيبى.
	241 - عبد السلام بن محمد بن عبد الرحيم أبو شجاع.
	242 - عبد السلام بن محمود بن محمد المعروف بالظهير الفارسى.
	243 - عبد الصمد بن الحسين بن عبد الغفار بن منصور الكلاهينى الزنجانى أبو المظفر ابن أبى عبد الله الصوفى الملقب بالبديع.
	244 - عبد الصمد بن عمر بن محمد بن إسحاق أبو القاسم الدينورى.
	245 - عبد العزيز بن محمد بن الحسن بن أحمد.
	246 - عبد العزيز بن محمد بن أبى الفضائل بن أبى البركات الأنصارى.
	247 - عبد العزيز المنوفى.
	248 - عبد الغافر السروستانى.
	249 - عبد الغنى بن نازل بن يحيى الألواحى أبو محمد المصرى.
	250 - عبد القادر بن داود بن أبى نصر.
	251 - عبد القادر بن زنكى بن بينمان الأشيرى أبو بكر.
	252 - عبد القادر بن أبى عبد الله محمد بن الحسن شرف الدين أبو محمد.
	253 - عبد القاهر بن الحسن بن على بن القاسم الشهرزورى أبو السعادات.
	254 - عبد الكريم بن أحمد بن على بن أحمد البيارى الأزناوى أبو الفضل.
	255 - عبد الكريم بن أحمد بن على أبو العميد.
	256 - عبد الكريم بن عبد الرزاق بن عبد الكريم بن عبد الواحد الحسناباذى.
	257 - عبد الكريم بن عبد الوهاب بن إسماعيل الجوينى أبو المظفر.
	258 - عبد الكريم بن على بن عبد الكريم البسطامى ثم الكرمانى أبو القاسم.
	259 - عبد الكريم بن محمد بن أبى منصور أبو القاسم الدامغانى.
	260 - عبد الكريم بن يونس بن محمد بن منصور أبو الفضل الأزجاهى.
	261 - عبد اللطيف بن الحسن بن محمد بن الحسن بن هبة الله بن عساكر.
	262 - عبد اللطيف بن عبد القاهر بن عبد الله بن محمد بن حمويه.
	263 - عبد اللطيف بن محمد بن عبد اللطيف بن محمد بن ثابت بن الحسن الخجندى أبو القاسم الملقب صدر الدين.
	264 - عبد المحسن بن عبد المنعم بن على الكفرطابي ثم الشيرازى.
	265 - عبد المحسن بن نصر الله بن كثير زين الدين أبو البياع النشامى الأصل المصرى.
	266 - عبد المحسن بن أبى العميد بن خالد حجة الدين أبو طالب الخفيفى الأبهرى الصوفى.
	267 - عبد الملك بن سعد بن تميم بن أحمد بن عنتر التميمى أبو الفضل.
	268 - عبد الملك بن محمد بن إبراهيم أبو سعد بن أبى عثمان الخركوشى.
	269 - عبد الملك بن محمد بن هبة الله بن سهل بن عمر أبو القاسم البسطامى.
	270 - عبد الملك بن نصر بن جهبل أبو الحسين.
	271 - عبد الملك بن أبى نصر بن عمر أبو المعالى.
	272 - عبد المنعم بن سهيل بن على أبو الفضل.
	273 - عبد الواحد بن أحمد بن الحسين الدسكرى أبو سعد.
	274 - عبد الواحد بن أحمد بن عمر بن الوليد الدارانى أبو سعد.
	275 - عبد الواحد بن إسماعيل بن محمد البوشنجى.
	276 - عبد الواحد بن الحسين بن محمد أبو الفتح الباقرجى.
	277 - عبد الودود بن محمد بن المبارك بن على أبو المظفر بن أبى القاسم.
	278 - عبد الوهاب بن الحسن بن محمد بن الحسن بن هبة الله بن عساكر أبو الحسين.
	279 - عبد الوهاب بن محمد بن عمر بن محمد بن رامين البغدادى الشيخ أبو أحمد.
	280 - عبد الوهاب بن منصور بن أحمد أبو الحسن المعروف بابن المشترى الأهرادى قاضيها.
	281 - عبيد الله بن سلامة بن عبيد الله بن مخلد أبو محمد الكرخى المعروف بابن الرطبى أخو أحمد -الذى قدمنا ذكره-.
	282 - عبيد الله بن محمد بن أحمد بن محمد بن على بن مهران الإمام أبو أحمد.
	283 - عتيق بن على بن عمر أبو بكر البامنجى الهروى.
	284 - عثمان بن يوسف الأيوبى محيى الدين أبو عمرو.
	285 - عتيق بن محمد بن عبد الباقى بن عبد الملك الماخوانى.
	286 - عرفة بن على بن الحسن أبو المكارم البندنيجى.
	287 - عزيز بن عبد الله الكرمانى.
	288 - عسكر بن أسامة بن جامع بن مسلم أبو عبد الرحمن العدوى.
	289 - عطاء فقيه الشافعية.
	290 - عطاء بن شهاب بن محمد بن عبد المنعم أبو اليسر الأبهرى.
	291 - على بن أحمد بن على بن عبد الله بن محمد بن الحسين.
	292 - على بن أحمد بن على بن عبد الله بن منصور الرجامى الطبرى أبو الحسن ابن أبى بكر.
	293 - على بن أحمد بن محمد أبو المكارم البخارى.
	294 - على بن الحسن بن على أبو الحسن الميانجى.
	295 - على بن الحسن بن على الرميلى.
	296 - على بن روح بن أحمد بن الحسن بن عبد الكريم النهروانى أبو الحسن المعروف بابن الغبيوى.
	297 - على بن سعيد بن عبد الرحمن النهروانى أبو الحسن المعروف بابن الغبيرى.
	298 - على بن سعيد بن عبد الرحمن العبدرى.
	299 - على بن أنجب بن عثمان البغدادى أبو طالب.
	300 - على بن سعيد القاضى أبو الحسن الإصطخرى.
	301 - على بن سليمان بن أحمد بن سليمان أبو الحسن المرادى الأندلسى.
	302 - على بن سهل بن العباس بن سهل أبو الحسن المفسر.
	303 - على بن عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن بابويه الحديثى أبو الحسن السمنجانى.
	304 - على بن عبد الرحمن بن أبى الوفاء أبو طالب الحيرى.
	305 - على بن عبد الملك بن سليمان.
	306 - على بن عثمان بن يوسف القاضى السعيد أبو الحسن القرشى المخزومى.
	307 - على بن عقيل بن على بن هبة الله بن الحسن بن على.
	308 - على بن على بن سعيد بن الجنيس الفارقى أبو الحسن.
	309 - على بن عمر بن أحمد بن إبراهيم أبو الحسن البرمكى.
	310 - على بن محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد القاسم بن سعيد المحاملى أبو القاسم بن أبى الفضل بن أبى الحسن بن أبى الحسين.
	311 - على بن محمد بن الحسن الهمدانى.
	312 - على بن محمد بن الحسين بن أحمد أبو الحسن القيروانى.
	313 - على بن محمد بن حمويه بن محمد بن حمويه أبو الحسن بن أبى عبد الله.
	314 - على بن محمد بن على بن أحمد بن أبى العلا المصيصى أبو القاسم.
	315 - على بن محمد بن على بن عاصم أبو الحسن الجوينى الأديب.
	316 - على بن محمد بن على بن المزوح أبو الحسن الشيرازى.
	317 - على بن محمد بن على أبو الحسن الحاكم المروروذى.
	318 - على بن محمد بن عمر الرازى الصفار.
	319 - على بن محمد بن عيسى بن المؤمل أبو الحسن المعروف بابن كرار
	320 - على بن محمد بن عبيد الله بن أحمد بن محمد البيضاوي أبو القاسم بن أبى الحسن بن أبى عبد الباسط القاضى أبى الطيب الطبرى.
	321 - على بن الجوينى أبو الحسن.
	322 - على بن محمود بن على السهروردى المعروف بالكردى.
	323 - على بن محمد أبو الحسن الطلحى الكوفى.
	324 - على بن المظفر بن هبة الله أبو الحسن الضرير البندنيجى.
	325 - على بن معصوم بن أبى ذر المغربى أبو الحسن.
	326 - على بن أبى الحرم القرشى الشيخ علاء الدين بن النفيس.
	327 - عمر بن أحمد بن عمر بن دوس الخطيبى.
	328 - عمر بن أحمد بن أبى الحسن المرغيانى.
	329 - عمر بن أكثم بن أحمد بن حبان بن بشر أبو بشر القاضى الأسدى.
	330 - عمر بن عبد الملك بن عمر بن خلف بن عبد العزيز الرزاز أبو القاسم.
	331 - عمر بن محمد بن الحسن أبو المعالى.
	332 - عمر بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن نصر أبو شجاع البسطامى.
	333 - عمر بن محمد بن محمد بن موسى الشاشى أبو حفص.
	334 - عمر بن مكى الخوزى.
	335 - عوض بن أحمد أبو خلف الشيرواونى ويقال السروانى.
	336 - عيسى بن عبد الله بن محمد أبو الفتح.

	(حرف الغين)
	337 - غانم بن الحسين أبو الغنائم الموشيلى.
	338 - غانم بن عبد الواحد بن عبد الرحيم أبو شكر الأصبهانى.

	(حرف الفاء)
	339 - الفتح بن أحمد بن عبد الباقى أبو نصر.
	340 - فتح بن محمد بن على بن خلفط نجيب الدين أبو المنصور السعدى.
	341 - فتح بن نوح بن عيسى أبو نصر الخوى.
	342 - فسرا مرز بن ميشتفيروز بن كشر كيتان أبو المظفر.
	343 - الفرج بن محمد بن جعفر أبو الحسن.
	344 - الفرج بن أبى بكر بن الفرج أبو روح الأرموى الهمدانى.
	345 - الفضل بن أحمد بن محمد بن يوسف الزهرى المعروف بالبصرى.
	346 - الفضل بن محمد بن إبراهيم بن محمد بن إسماعيل الزيادى أبو محمد.
	347 - الفضل بن محمد بن الحسين أبو بشر بن عبد الله الجرجانى.
	348 - الفضل بن محمد بن على الشيخ أبو على الفارمدى الطوسى.
	349 - الفضل بن محمد بن الفضل أبو القاسم الطبرى.
	350 - فضل الله بن أحمد بن محمد الميهنى.
	351 - فضل الله بن محمد بن إبراهيم بن أحمد الدلغطانى.
	352 - فضل الله بن محمد الساوى أبو محمد.
	353 - فضل الله بن محمد بن إسماعيل الحطبى أبو محمد الزندافقاى.
	354 - الفضل بن يحيى بن الفضل أبو الفضلى الهروى

	(حرف القاف)
	355 - القاسم بن أحمد بن منصور بن أبى القاسم الصفار أبو بكر.
	356 - القاسم بن عبد الله بن القاسم بن المظفر بن على بن الشهرزورى أبو أحمد بن أبى محمد بن أبى أحمد.
	357 - القاسم بن محمد الدمشقى العلم البرزالى.
	358 - القاسم بن المظفر بن على الشهرزورى أبو أحمد.
	359 - القاسم بن يحيى بن عبد الله بن القاسم الشهرزورى أبو الفضائل.

	(حرف الكاف)
	360 - كامل بن أحمد بن على البادرانى الأنصارى أبو الوفاء.
	361 - كامكارى بن عبد الرزاق بن محتاج أبو محمد المروزى،

	(حرف اللام)
	362 - الليث بن الحسن بن الليث بن محمد بن زياد بن محمد بن محمويه أبو الحسن.

	(حرف الميم)
	363 - مبادر بن الأجل أحمد بن عبد الرحمن بن مبادر الأزجى.
	364 - المبارك بن حمزة بن على بن البزاورى أبو المظفر بن أبى الرضا
	365 - المبارك بن المبارك بن أحمد بن أبى يعلى الرفا.
	366 - المبارك بن محمد بن الحسين أبو العز.
	367 - المبارك بن يحيى بن أبى الحسن نصير الدين بن الطباخ المصرى.
	368 - المبارك بن يحيى بن عبد الله بن القاسم الشهرزورى أبو الفتح.
	369 - مبشر بن أحمد بن على بن أحمد الرازى أبو الوسيد الحاسب.
	370 - محارب بن محمد بن محارب أبو العلاء.
	371 - المحسن بن عيسى بن شهفيزون أبو طالب البغدادى.
	372 - محمد بن محمد بن همام أبو الفتح.
	373 - محمود بن أحمد بن محمود الزنجانى أبو القنا.
	374 - محمود بن على بن عبد الله البغدادى المعروف بالعراقى.
	375 - محمود بن أحمد بن محمد أبو الفضل الأردبيلى.
	376 - محمود بن الحسين بن بيدار الأصبهانى الطلحى أبو نجيح.
	377 - محمود بن عبيد الله بن أحمد بن عبد الله ظهير الدين أبو المحامد الزنجانى.
	378 - محمود بن على بن أبى طالب التميمى الأصبهانى أبو طالب.
	379 - محمود بن محمد بن الحسين الفقيه.
	380 - محمود بن المظفر بن عبد الملك أبو القاسم بن أبى توبة المروزى.
	381 - محمود بن يوسف بن الحسين التفليسى أبو القاسم.
	382 - المرزبانى بن حسرفيروز أبو الغنائم الوزير.
	383 - مسدد بن محمد بن علكان أبو طاهر الجنزى.
	384 - مسعود بن أحمد بن محمد بن المظفر الخوافى أبو المعالى.
	385 - مسعود بن على بن الحسين أبو عمر الأردبيلى.
	386 - مسرف بن على بن أبى جعفر بن كامل أبو العز الخالقى المقرئ الضرير.
	387 - المظفر بن أردشير بن أبى منصور العبادى أبو منصور.
	388 - المظفر بن الحسين بن المظفر المفضلى أبو غانم.
	389 - مظفر بن عبد الله بن أبى منصور الشريف أبو منصور الهاشمى.
	390 - مظفر بن القاسم بن المظفر بن على الشهرزورى أبو منصور بن أبى أحمد.
	391 - معمر بن أحمد بن محمد أبو منصور العبدى البنانى الأصبهانى.
	392 - مفرج بن المبارك أبو الفضل القاضى يعرف بابن العطار.
	393 - منصور بن أحمد بن المفضل بن نصر بن عصام المنهاجى الإسفرارى.
	394 - منصور بن الحسن بن على أبو الفرج البوازيجى.
	395 - منصور بن طاهر بن عبد الله.
	396 - منصور بن على سهيل بن مظفر أبو الفضل المخزومى الطبرى الصوفى
	397 - منصور بن محمد بن سعيد المسعودى أبو المظفر بن أبى الفضل.
	398 - منصور بن محمد بن منصور بن عبد الرحمن بن أحمد الغارى أبو المظفر المروزى.
	399 - موسى بن إبراهيم بن عبد الله القحطانى المغربى الأغماتى أبو هرورة.
	400 - موسى بن حمود بن أحمد أبو عمران قاضى ماكسين.
	401 - موسى بن محمد بن موسى بن حمود الماكسينى.
	402 - المهدى بن أحمد بن إسماعيل بن المهدى أبو البركات العلوى.
	403 - المهدى بن هبة الله بن المهدى الخليلى أبو المحاسن القزوينى.

	(حرف النون)
	404 - ناصر بن أحمد بن محمد أبو نصر الطوسى.
	405 - ناصر بن إسماعيل القاضى أبو على الحاكم النوقانى.
	406 - ناصر بن سليمان بن ناصر أبو الفتح بن أبى القاسم الأنصارى.
	407 - نجم الدين بن أبى الفرج بن سالم الكنانى.
	408 - نصر بن بشر بن على العراقى.
	409 - نصر بن عقيل بن نصر بن عقيل بن نصر أبو القاسم الإربلى.
	410 - نصر بن مسعود بن على البديلى القاضى الإمام أبو الفتح.
	411 - نصر بن محمد أبو الفتح النسائى.
	412 - نعيم بن مسافر بن جعفر الأرموى أبو الطيب.

	(حرف الهاء)
	413 - هارون بن محمد بن موسى الجوينى الآزد دارى.
	414 - هبة الله بن على بن إبراهيم بن محمد بن الحسين أبو المعالى الشيرازى.
	415 - هبة الله بن على بن أبى الفضل سهل أبو جعفر الواسطى.
	416 - هبة الله بن القاضى أبى عمر محمد بن الحسين.
	417 - هبة الله بن أبى المعالى معد بن عبد الكريم.
	418 - هبة الرحمن بن عبد الواحد بن عبد الكريم القشيرى أبو الأسعد.
	419 - هبة الكريم بن خلف بن المبارك بن النضر أبو نصر.
	420 - هبة الله بن محمد بن المظفر بن القواريرى أبو الخير.
	421 - هياج بن عبيد بن الحسين الحطينى الشامى أبو محمد.
	422 - الهيثم بن أحمد بن محمد بن مسلمة أبو الفرج القرشى الدمشقى.

	(حرف الياء)
	423 - يحيى بن الحسن بن أحمد بن مروان بن على بن سلامة أبو زكريا الطبرى.
	424 - يحيى بن سعيد بن عمر أبو المجد التكريتى
	425 - يحيى بن سلامة بن الحسين بن محمد أبو الفضل الطبرى الخطيب الحصكفى.
	426 - يحيى بن عبد الله بن القاسم الشهرزورى أبو الطاهر القاضى تاج الدين.
	427 - يحيى بن عبد الرحيم بن زكريا القرشى القورجى.
	428 - يحيى بن على بن الحسن بن الحلوانى البزار أبو سعد.
	429 - يحيى بن على بن سليمان أبو زكريا المعروف بابن العطار.
	430 - يحيى بن على أبى الطيب العجلى أبو طالب الصوفى الدسكرى.
	431 - يحيى بن على بن محمد الحمدونى الكشميهنى أبو القاسم بن أبى الحسن.
	432 - يحيى بن الفضل بن يحيى بن عبد الله بن القاسم الشرزورى أبو الطاهر.
	433 - يحيى بن محمد بن هبيرة أبو المظفر الشيبانى الوزير عون الدين.
	434 - يحيى بن محمود بن أوحد الجامى.
	435 - يحيى بن أبى السعادات بن سعد الله بن الحسين بن أبى تمام.
	436 - يوسف بن أيوب بن يوسف بن الحسين بن وهرة الهمدانى الشيخ أبو يعقوب.
	437 - يوسف بن الحسن بن يوسف بن الخارزنجى.
	438 - يوسف بن عبد العزيز بن على بن نادر أبو الحجاج اللخمى الميورقى.

	(فصل في الكنى)
	439 - أبو الفضائل بن سعدان الواعظ.
	440 - أبو زيد الحموى أحمد بن نصر بن تميم.
	441 - أبو أحمد بن عبد الرحمن بن أحمد بن شاه.

	(فصل في النساء)
	442 - زليخا بنت القاضى إسماعيل بن يوسف وزوجة الشيخ ملكداد القزوينى.

	(الأنساب)
	443 - الذهبى الحافظ.


	فهارس عامة


